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BOLETIM DOMINICAL – 23/04/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

O Sermão Profético – A Vigilância (Mc 13.32-37) 
Depois de profetizar sobre a sua segunda vinda, o 
Senhor Jesus informou aos seus discípulos que o dia e 
a hora desse grandioso acontecimento não fora 
revelado a ninguém, pois é um assunto privativo aos 
desígnios de Deus. Em seguida, Jesus os adverte 
sobre a questão da vigilância acompanhada de oração 
porque o evento acontecerá sem aviso prévio. Para 
fortalecer a questão, ele conta uma pequena parábola 
sobre um homem que saíra da sua terra e deixara a 
sua casa sob a autoridade de seus servos, mandando 
ao porteiro que vigiasse porque não fora dito que dia e 
hora voltaria, e faz referência às quatro vigílias que os 
judeus dividiam a noite: tarde (18h às 21h), meia-noite 
(21h às 24h), cantar do galo (24 às 03h) e manhã (03h 
as 06h). Nessa advertência o Senhor fala sobre uma 
vinda imprevista e sobre a necessidade de vigiar. “E as 
coisas que vos digo, digo-as a todos: Vigiai” Mc 13.37. 
A segunda vinda de Cristo é um assunto fartamente 
documentado em toda a escritura do Novo Testamento 
(a exceção fica por conta dos livros de Filemom, 2 e 3 
João). À Igreja cabe esperar com paciência esse 
grande acontecimento, que será o marco maior de todo 
o programa redentor, a sua consumação. O Senhor 
Jesus ordenou que a sua Igreja vigiasse, que estivesse 
atenta, trabalhando, servindo e esperando esse 
acontecimento. Alguém já disse que devíamos 
programar as ações da Igreja como se Jesus não 
viesse em nossa geração e viver como se ele 
estivesse às portas. A prudência manda que 
esperemos de forma vigilante a Segunda Vinda de 
Jesus. Maranata. O Senhor vem!  Pr. Eudes Cavalcanti               
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

23 – Miss. Edileusa Veras; 30 – Pr. Cabral 
CULTO DEVOCIONAL 

30 – Dc. Marçal 
                            MOCIDADE (SÁB) 

29 – Pr. Formiga 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

26 – Marlene 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

                               (26) – Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

23 – Pb. Silas; 30 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
23 – Dc. Fabiano; 30 – Pb. Silas 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

23 – Pr. Samuel; 30 – Pb. Emanuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 
ESCALA DLOV 

23 – Conj. Ebenézer; 30 – Coral Infantil 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Bruno/Euclides 
Terça – Marconi 

##### 

 

MAIO, MÊS DO LAR (sextas-feiras) 
Tema: Aprimorando os relacionamentos 

no lar à luz das Sagradas Escrituras 
PRELETORES 

05/05 – Miss. Virginia Macedo 
12/05 – Pr. Paulo Sérgio 
19/05 – Miss. Valdilene 

26/05 – Pr. Osiel (CPADFM) 
   

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           

       CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
23/04 – Aniversário Conjunto Ebenézer; 27/04 – Culto das 
aniversariantes do mês (DAUC); 28/04 – Programação 
DLOV; 30/04 – Domingo Missionário. 01/05 – Dia do 
Jovem Congregacional; 05,12,19,26/05 – Mês do Lar; 
06/05 – 2º Encontro Avivamento Belo Jardim/PE; 13/05 – 
Intercambio UAC`s (Valentina); 14/05 – Dia das Mães; 
20/05 – 5º Aniversário Programa A Voz Congregacional; 
25/05 – Dia da Missionária Congregacional; 27/05 – 
Avanço Evangelístico Ernani Sátiro; 27,28/05 – 
Aniversário Cong. Ernani Sátiro.                     
                  ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-
Cristiane Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-Zenaide 
Ferreira, 08-Mizael Meireles (Neto/Adeilda), 08-Brenda 
Edinalva (E. Sátiro) 09-Joseline (Line), 09-Warley 
Lamartine, 10-Mª José Costa, 15-Vera Lúcia, 15-Romeu 
Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 16-Josenildo de Holanda 
(R. do Sol), 16- Jhenyffer Belmont (filha Rivanda), 17-
Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 19-Jucyfranci Maria 
(E. Sátiro),21-Hercília Santos (R. do Sol), 22-José 
Francisco, 23-João Neto, 23- Sérgio Pontes (E. Sátiro), 
25-Iza Mª, 25-Uziel Ferreira (E. Sátiro), 26-Larissa Lopes, 
26- Mariana Batista (filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-
Edson Gabriel (filho/TEI), 30-Mª de Lourdes e 30-Dc. 
David Barcelos. 
 
 

 

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 
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LEITURA BIBLICA – SALMO 96  

                 Convite a toda a terra para 
                 louvar e temer ao Senhor 

1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai 
ao Senhor, todos os moradores da terra. 2 - 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; 
anunciai a sua salvação de dia em dia. 3 - 
Anunciai entre as nações a sua glória; entre 
todos os povos, as suas maravilhas. 4 - Porque 
grande é o Senhor e digno de louvor, mais 
tremendo do que todos os deuses. 5 - Porque 
todos os deuses dos povos são coisas vãs; 
mas o Senhor fez os céus. 6 - Glória e 
majestade estão ante a sua face; força e 
formosura, no seu santuário. 
7 - Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao 
Senhor glória e força. 8 - Dai ao Senhor a 
glória devida ao seu nome; trazei oferendas e 
entrai nos seus átrios. 9 - Adorai ao Senhor na 
beleza da santidade; tremei diante dele todos 
os moradores da terra. 
10 - Dizei entre as nações: O Senhor reina! O 
mundo também se firmará para que se não 
abale. Ele julgará os povos com retidão. 11 - 
Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra: 
brame o mar e a sua plenitude. 12 - Alegre-se 
o campo com tudo o que há nele; então, se 
regozijarão todas as árvores do bosque, 13 -  
ante a face do Senhor, porque vem, porque 
vem a julgar a terra; julgará o mundo com 
justiça e os povos, com a sua verdade. 
    ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06) 

RESERVE JÁ A SUA VAGA 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
JOEL – O MESSIAS PROMETIDO 

Tudo indica que o profeta Joel, cujo nome significa o 
Senhor é Deus, profetizou ao reino de Judá na época em 
que Joás, herdeiro do trono, era uma criança e o reino 
estava sob a orientação politica e espiritual de Joiada, 
sacerdote, entre os anos de 835 e 830 a.C. Nessa época o 
reino de Judá estava sendo devastado por uma praga de 
gafanhotos como consequência do juízo divino, sendo 
esse o contexto histórico da profecia. Em sua profecia 
esse profeta sacerdote ameaça Judá com juízos mais 
pesados e conclama a liderança e o povo de Deus ao 
arrependimento. Ainda em sua profecia Joel fala sobre o 
futuro derramamento do Espirito Santo sobre o povo de 
Deus antes que venha o grande e glorioso Dia do Senhor, 
o que aconteceu em parte no Dia de Pentecostes, 
conforme registro de Atos, capitulo 2. Joel ainda fala sobre 
acontecimentos que antecederão a segunda vinda do 
Senhor para julgar o mundo (prodígios em cima no céu, 
prodígios embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo, 
o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue) e dá um 
final feliz ao seu povo. Quanto a Cristologia, Joel fala 
sobre o derramar do Espirito Santo que, explicado pelo 
Novo Testamento, seria uma consequência da realização 
da obra redentora e da entronização de Cristo nos Céus, 
conforme Atos 2.33: “De sorte que, exaltado pela destra 
de Deus, e tendo recebido do Pai a professa do Espirito 
Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis”.  Joel 
ainda fala sobre o grande e glorioso dia do Senhor que, 
ainda explicado no Novo Testamento, trata-se da segunda 
vinda de Cristo em glória e do seu desdobramento. O 
profeta ainda fala sobre o livramento do povo de Deus 
naqueles dias apocalípticos dando-lhe um final feliz, 
depois de punidos os seus adversários numa batalha 
chamada de batalha no Vale de Josafá e Vale da Decisão. 
Para alguns evangélicos o final feliz do povo de Deus se 
refere ao Israel restaurado, e a outros a última geração da 
Igreja, que é composta de judeus e gentios, sendo esta 
última a posição reformada. 

ANIVERSÁRIO DO EBENÉZER (23/04): hoje pela 
manhã e a noite celebraremos ao Senhor pelo  
aniversário do Conjunto Ebenézer. A Missionária 
Edileusa Veras, da Catedral Evangélica 
Congregacional de Campina Grande estará pregando 
em ambos os cultos. O tema das festividades de 
aniversário é “Levantai-vos e adorai ao soberano Deus 
que grandes coisas fez”, baseado no Salmo 126.3. 
CULTO ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE: na 
próxima quinta-feira teremos um culto comemorativo 
oferecido a Deus pelas aniversariantes do 1º trimestre 
de 2017, do DAUC. A reflexão bíblica é de 
responsabilidade do Pastor da Igreja. Prestigiem! 
PROGRAMAÇÃO DO DLOV: o Departamento de 
Louvor de nossa Igreja realizará na próxima sexta-feira 
uma programação especial onde teremos uma palestra 
(A importância dos cuidados com o uso da voz), que 
será ministrada pela fonoaudióloga Henery Lopes, de 
nossa Igreja. Henery tem formação superior nessa área 
e experiência nas instituições que ensina. O público 
alvo é todo o pessoal ligado as áreas de louvor, 
pregação e ensino da Igreja, especialmente os 
participantes do Coral, do Ebenézer, do Getsêmani e 
cantores solo. Teremos também a participação do 
Grupo Ágape Kids, da nossa Igreja, e do Ministério de 
Louvor Yaweh, da Igreja do Nazareno no Valentina. É 
gratuita a participação. Aproveitemos essa 
oportunidade e participemos dessa programação. 
DOMINGO MISSIONÁRIO: no próximo domingo à noite 
teremos uma programação especial voltada para 
Missões. Lembramos aos irmãos que o culto 
missionário no final do mês passado foi suspenso 
devido ao velório da irmã Josefa de Aquino. Pregará no 
culto o Pastor Cabral que tem experiência na obra 
missionária. Ainda nesse culto será levantada a 
primeira parcela da oferta missionária da nossa Igreja 
para a ALIANÇA. O nosso alvo é de R$ 500,00. 
Sabemos que é o final do mês quando os recursos 
estão mais escassos, mas façamos o melhor que 
pudermos para glória de Deus.  
 

 


