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BOLETIM DOMINICAL – 19/02/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

          A Interrogação acerca do tributo (Mc 12.13-17)  
       Depois de proferir a parábola dos lavradores maus, o 
Senhor Jesus é arguido sobre uma questão delicada no 
meio do povo de Deus da época, que era a questão do 
imposto sobre a nação israelita por parte do império romano 
que dominava o mundo da época. Dois grupos de pessoas 
fizeram a pergunta: os fariseus e os herodianos. A pergunta 
visava levar Jesus, dependendo da resposta, a um 
confronto com Roma ou com os nacionalistas judeus. Os 
fariseus, como já sabemos, era um grupo radical rigoroso 
observador da lei mosaica e de suas tradições. Os 
herodianos eram um grupo politico, seguidor de Herodes, 
daí o seu nome. Na introdução da pergunta eles elogiaram 
ao Senhor Jesus dizendo que ele era um homem de 
verdade que não se impressionava com a aparência alheia, 
e que ensinava a verdade de Deus, e perguntaram: “é licito 
dar o tributo a Cesar, ou não? Daremos, ou não daremos?” 
O texto diz que Jesus percebendo a malicia da pergunta 
pediu uma moeda corrente da época e perguntou de quem 
era a efigie dela, e eles prontamente disseram: de César 
(imperador romano), e Jesus lhes disse estas celebres 
palavras: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o 
que é de Deus”. O texto nos diz que eles ficaram 
maravilhados com a resposta. Com a sua resposta o 
Senhor Jesus estava ensinando que eles deveriam cumprir 
as suas obrigações civis, mesmo sob domínio estrangeiro, e 
também, principalmente, cumprir as suas obrigações para 
com Deus, sendo essas últimas mais importantes do que as 
primeiras. O cristão é cidadão de dois reinos: o deste 
mundo e do reino de Deus. Como cidadãos do reino 
humano, independente de qual seja a forma de governo, 
deve cumprir as suas obrigações, e como cidadão do reino 
de Deus também deve fazer o mesmo e essa última com 
muito mais dedicação.            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti       

       

     

                                                            

   ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

19 – (D) Pb Diniz, (P) Pr. Eudes;  
26 – (D) Dc. Josias, (P) Pr. Samuel 

CULTO DEVOCIONAL 
19 – Davi 

                    MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
15 – Marlene Soares; 22 - Iza Maria 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
          (22) – Bosco; (15) – Meireles;  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
19 – Pr. Walter  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
19 – Dc. Josias  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
19 – Pb. Emanuel 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

ESCALA DLOV 
19/02 – Conjunto Ebenézer 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Euclides/Bruno 
Terça – Marconi 

AME A IGREJA QUE DEUS  

COLOCOU VOCÊ NELA 
 

RETIRO ESPIRITUAL  
(DOM - 26/02), (SEG - 27/02) 

 

Tema: A Presença de Deus no Meio da Igreja 
Convidados: Conj. Cântico de Davi (1ª IEC/JPA)  

Cantor Alessandro Silva (1ª IEC/BEX) 
 
 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
   CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

25 a 28/02 – Retiro Espiritual. 11/03 – Avanço 

Missionário/Sopão (Rota do Sol); 12/03 – Dia 

Internacional da Mulher; 14 a 16/03 - Concilio 

Regional da ALIANÇA (CGE); 18/03 – 

intercambio UAC`s (3IEC/JPA) 19/03 – dia do 

DERP; 26/03 – Domingo Missionário.  
      

      ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

02-André Fragoso, 03-Pedro Henrique (filho de 
Danilo), 04-Pb. Genison Gomes, 06-Elma Araújo, 
08-Mª José Diniz (cunhada/Naide), 09-Andevy 
Kauã (sobrinho de Aneilde), 09-Henery Lopes, 10-
Israel Fernandes, 13-Isabelly Christine (R. do 
Sol),13-Mª do Socorro, 15-Cristiliano Leandro, 16-
Auzeni da Silva, 19-Mário Lopes, 20-Alef David 
(R. do Sol), 20-Mª do Socorro (R. do Sol), 20-
Albertina Claudina, 21-Rebeca Brito, 22-Fábio 
Marques (R. do Sol), 22-Elza Helena, 22-José 
Bruno, 23-Hortência Gabriela (nora/Vera), 24-
Danilo José, 25-Gerlane Lima, 25-Edmilson 
Marinho (R. do Sol) e 27-Adriana Meireles. 
 
 

     
 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu, vítima de um 
câncer na próstata, na noite da quarta-feira 
passada, com a idade de 78 anos (?), o irmão 
José Freire que servia a Deus na Congregação 
da Rota do Sol. O sepultamento deu-se no dia 
seguinte na cidade de Lucena/PB onde residem 
seus parentes. À família enlutada os sentimentos 

dos que fazem a III IEC/JPA.  

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 
SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 

 

http://www.radiocpadfm.com.br/


 

 

 

LEITURA BIBLICA – Eclesiastes 11.1-10 
 

           Façamos o que é bom  

            no tempo oportuno 

1 - Lança o teu pão sobre as águas, 

porque, depois de muitos dias, o acharás. 

2 - Reparte com sete e ainda até com oito, 

porque não sabes que mal haverá sobre a 

terra. 3 - Estando as nuvens cheias, 

derramam a chuva sobre a terra, e, caindo 

a árvore para o sul ou para o norte, no 

lugar em que a árvore cair, ali ficará.  

4 - Quem observa o vento nunca semeará, 

e o que olha para as nuvens nunca segará. 

5 - Assim como tu não sabes qual o 

caminho do vento, nem como se formam 

os ossos no ventre da que está grávida, 

assim também não sabes as obras de 

Deus, que faz todas as coisas. 6 - Pela 

manhã, semeia a tua semente e, à tarde, 

não retires a tua mão, porque tu não sabes 

qual prosperará; se esta, se aquela ou se 

ambas igualmente serão boas.  

7 - Verdadeiramente suave é a luz, e 

agradável é aos olhos ver o sol. 8 - Mas, se 

o homem viver muitos anos e em todos 

eles se alegrar, também se deve lembrar 

dos dias das trevas, porque hão de ser 

muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. 

9 - Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e 

alegre-se o teu coração nos dias da tua 

mocidade, e anda pelos caminhos do teu 

coração e pela vista dos teus olhos; sabe, 

porém, que por todas essas coisas te trará 

Deus a juízo. 10 - Afasta, pois, a ira do teu 

coração e remove da tua carne o mal, 

porque a adolescência e a juventude são 

vaidade. 
RETIRO ESPIRITUAL (26,27/02) 

 
  

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
ECLESIASTES – A RAZÃO SUPREMA DO VIVER 

O rei Salomão produziu três livros canônicos: Provérbios, 
Eclesiastes e Cantares. Cantares foi produzido na primeira 
fase do seu reinado. Provérbios no auge de sua vida 
ministerial e Eclesiastes no final de sua vida. A Bíblia nos 
revela que Salomão teve muitas mulheres, contrariando a 
recomendação do reino em Deuteronômio (Dt 17.8-13). As 
suas mulheres estrangeiras, adoravam outros deuses, e  
isso levou Salomão à idolatria e a afastar-se do Senhor.  O 
texto histórico não relata a restauração espiritual de 
Salomão, mas isso aconteceu por causa da promessa de 
Deus feita a Davi em 2 Sm 7.12-16. Na aliança davídica, 
vemos que se o herdeiro de Davi (Salomão) falhasse Deus 
não retiraria dele a sua benignidade como tirara de Saul. O 
livro de Eclesiastes é uma profunda reflexão sobre a 
existência do homem na terra. Salomão fala sobre a falta de 
sentido da vida sem a presença de Deus. Tudo é vaidade e 
correr atrás do vento. O livro termina com um importante 
conselho: “Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; 
porque isto é o dever de todo o homem”. Olhando as 
Escrituras podemos observar que o homem foi criado à 
imagem e semelhança de Deus e só Deus pode preencher o 
vazio do seu coração, ou seja, só Deus pode dá sentido à 
existência humana. O livro de Eclesiastes não tem nenhuma 
referência cristológica explicita, no entanto a sua mensagem 
fala profundamente da insatisfação da alma que vive só em 
função das coisas deste mundo e por natureza aspira pela 
presença de Deus. O Senhor Jesus citando Deuteronômio 
7.3 disse que nem só de pão viverá o homem e sim 
também de toda a palavra que sai da boca de Deus. (Dt 
8.3; Mt 4.4). Tratando da satisfação da alma, o Senhor 
Jesus disse que quem bebesse da água que ele desse 
nunca mais teria sede, pois essa água faria nele uma 
fonte que jorra para a vida eterna (Jo 4.14). Ele disse 
também que viera para que quem cresse nele tivesse vida 
e vida com abundância (Jo 10.10). Disse ainda o Senhor 
que quem cresse nele, do seu interior fluiria rios d`água 
viva (Jo 7.38). O vazio do homem identificado em 
Eclesiastes só pode ser preenchido, com certeza, pelo 
Bendito Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. 

CONTRIBUIÇÃO: pedimos aos irmãos que toda a 
contribuição deve ser colocada num envelope, 
identificado com o nome do contribuinte e o valor 
correspondente e colocada no gasofilácio ou nas 
salvas que são usadas no recolhimento ofertório 
dos domingos à noite. Lembramos ainda que a 
relação de contribuintes é colocada no quadro de 
avisos e se alguém tiver qualquer dúvida sobre as 
suas contribuições procurem a irmã Lucia Diniz 
responsável pela contabilidade da Igreja. 
JANTAR DE CASAIS: pretendemos realizar neste 
ano dois jantares para casais da Igreja e 
convidados, sendo um no primeiro semestre e o 
outro no segundo. Antes dos jantares teremos um 
momento devocional (oração, louvor e leitura 
bíblica) e duas palestras sendo uma sobre 
relacionamentos na família e a outra sobre 
sexualidade na família, respectivamente.  
RETIRO ESPIRITUAL: o nosso Retiro Espiritual será 
realizado nas instalações da Igreja. Teremos 
quatro cultos nesse Retiro, sendo dois no domingo 
(manhã e noite) e dois na segunda-feira (manhã 
e noite). Almoçaremos juntos no domingo e na 
segunda-feira. Tema Geral: A Presença de Deus 
no meio da Igreja. Desdobramento do Tema: A 
presença de Deus no Israel do Antigo Testamento 
- Ex 40.34-38 (Forma e Essência) – Pr. Walter; A 
presença de Deus na Igreja do Novo Testamento - 
Mt 18.20 (Forma e Essência) – Pr. Samuel; A 
presença de Deus nos membros da Igreja - 1 Co 
3.16 (Privilégio e Responsabilidade) – Pr. Jedaías; 
A presença de Deus na Igreja da Atualidade - Ap 
2.1  (Oportunidades e Desafios) – Pr. Formiga. 
Taxa de inscrição para o almoço (02 dias) R$ 
10,00. Quem vai almoçar conosco avise. 

RETIRO ESPIRITUAL (26,27/02) 
DOM (MANHÃ) – (D/P) Raquel/Pr. Walter 

Louvor: Conjunto Cântico de Davi 
DOM (NOITE) – (D/P) Dc Josias/Pr. Samuel 
Louvor: Conjuntos Getsêmani e Ebenézer 

SEG (MANHÃ) – (D/P) André Fragoso/Pr. Jedaías 
Louvor: Conjunto Getsêmani e Alessandro Silva 

SEG (NOITE) – (D/P) Dc. Murilo/Pr. Formiga 
Louvor: Conj. Getsêmani e Cong. Ernani Sátiro 

 
 


