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BOLETIM DOMINICAL – 23/07/17 

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Ressurreição de Jesus (Mc 16.1-8) 

Marcos começa o seu relato sobre a ressurreição de 
Cristo informando que três mulheres (Maria Madalena, 
Maria mãe de Tiago, e Salomé), discípulas de Jesus, 
tinham comprado aromas para ungir o corpo do Senhor, 
isto no primeiro dia da semana (domingo), mas estavam 
preocupadas quanto à remoção da pedra que tapava a 
entrada do sepulcro. Ao chegarem ao sepulcro, viram 
que a pedra já fora removida e o túmulo estava aberto. 
Entrando no sepulcro viram um anjo de Deus assentado, 
vestido com uma roupa comprida e branca. Atemorizadas 
ouviram da boca do mensageiro celeste a gloriosa 
mensagem da ressurreição de Cristo: “... Não vos 
assusteis; buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado; 
já ressuscitou, não está aqui; eis o lugar onde o puseram”  
Mc 16.6. Em seguida, o anjo do Senhor diz para elas 
irem anunciar aos discípulos, principalmente a Pedro, 
que Jesus iria adiante deles para a Galiléia e lá O veriam. 
As três mulheres saíram assustadas do sepulcro e foram 
para a cidade sem nada dizer a alguém, pois estavam 
possuídas de temor e assombro. A ressurreição de Cristo 
já fora vaticinada por Davi no Salmo 16.8-11. De acordo 
com o programa redentor, a morte de Jesus na cruz era 
um fato determinado por Deus, bem como a sua 
ressurreição, pois no sermão pregado por Pedro no dia 
de Pentecostes em Jerusalém, e que está registrado em 
Atos 2, nos é dito que era impossível, por causa da 
palavra profética de Davi no Salmo citado, que Jesus 
fosse retido pela morte. “Ao qual Deus ressuscitou, soltas 
as ânsias da morte, pois não era possível que fosse 
retido por ela” At 2.24. A cruz (a morte de Cristo) e o 
túmulo vazio (a ressurreição de Cristo) são os pilares do 
Evangelho, as boas novas de salvação para o pecador 
perdido.                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti               
       

                                            

            

              
              ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Samuel 

CULTO DEVOCIONAL 
             23 – Dc Nivaldo; 30–Leandro (Léo) 
                            MOCIDADE (SÁB) 

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

26 -  Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

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

23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Formiga 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
23 – Pb. Saul; 30 – Dc. Fabiano 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

16 – Pr. Waldemar;  
23 – Dc. Francisco; 30 – Dc. Josias 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
                          25 – Dc. Fabiano 

ESCALA DLOV 
23 - Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani 
30 – Cantores Solos/Conjunto Getsêmani 

CPADFM 
29 – Pr. Jedaías 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Demétrio/Bruno; Terça – Euclides 

“Servi ao Senhor com alegria” 
 

ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA IGREJA (16,17/09) 

PRELETORES: PASTORES THOMAS MAGNUM,  

ANDRÉ SOARES E PEDRO INÁCIO. 
 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
23 – Aniversário Coral Filhos do Rei; 29,30/07 – EBF.  
12/08 – Culto Aniversário da ALIANÇA (3IEC/JPA); 
19,20 -  Aniversário Cong. Rota do Sol; 20 – Domingo 
Missionário; 20 – Dia do Congregacionalismo; 20 – 
Dia da Escola Bíblica Dominical; 26 – 50º Aniversário 
da ALIANÇA.                    
             ANIVERSARIANTES DE JULHO  
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de Souza; 
11-Mayra Dias (R. do Sol); 13-Lindalva Araújo; 13- 
Laélia Joyce; 15-Walison Gomes; 15-Kauã Ribeiro (E. 
Sátiro); 15-Misael Firmino; 15-Walison Gomes; 15-
Geovâna Francisca (R. do Sol); 18-Mª do Carmo (R. 
do Sol); 19- Moisés da Silva; 20-Mª de Lourdes (E. 
Sátiro); 20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-
Mirella Eduarda; 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso 
Vasconcelos; 24-Telma Fernandes; 25-Manuelly 
Millena (R. do sol); 27-Christyanne Gomes; 29-Felipe 
José; 30-Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia 
Farias. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 BÍBLICA – Ne 12.27-43 
27 - E, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os 

levitas de todos os seus lugares, para os trazerem, a fim de 

fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, 

saltérios, alaúdes e harpas. 28 - E se ajuntaram os filhos 

dos cantores, tanto da campina dos arredores de 

Jerusalém como das aldeias de Netofa, 29 - como também 

da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Azmavete; 

porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos 

arredores de Jerusalém. 30 - E purificaram-se os 

sacerdotes e os levitas; e logo purificaram o povo, e as 

portas, e o muro. 

 31 - Então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e 

ordenei dois grandes coros e procissões, sendo um à mão 

direita sobre o muro da banda da Porta do Monturo. 32 - 

E, após eles, ia Hosaías, e a metade dos príncipes de Judá, 

33 - e Azarias, Esdras, Mesulão, 34 - Judá, Benjamim, 

Semaías e Jeremias; 35 - e dos filhos dos sacerdotes, com 

trombetas: Zacarias, filho de Jônatas, filho de Semaías, 

filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de 

Asafe, 36 - e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, 

Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos 

de Davi, homem de Deus; e Esdras, o escriba, ia adiante 

deles. 37 - Indo assim para a Porta da Fonte e defronte 

deles, subiram as escadas da Cidade de Davi pela subida 

do muro, desde cima da casa de Davi até à Porta das 

Águas, da banda do oriente. 38 - E o segundo coro ia em 

frente, e eu, após ele; e a metade do povo ia sobre o 

muro, desde a Torre dos Fornos até à Muralha Larga; 39 - 

e desde a Porta de Efraim, e desde a Porta Velha, e desde 

a Porta do Peixe e a Torre de Hananel e a Torre de Meá 

até à Porta do Gado; e pararam à Porta da Prisão. 40 - 

Então, ambos os coros pararam na Casa de Deus, como 

também eu e a metade dos magistrados comigo. 41 - E os 

sacerdotes Eliaquim, Maaséias, Miniamim, Micaías, 

Elioenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, 42 - 

como também Maaséias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e 

Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer; e faziam-se ouvir os 

cantores, juntamente com Jezraías, o superintendente. 43 - 

E sacrificaram, no mesmo dia, grandes sacrifícios e se 

alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria; e 

até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que 

a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. 

 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
LUCAS – O CRISTO 

 

Lucas o autor do terceiro evangelho era um gentio crente 
em Cristo, formado em medicina, e companheiro de Paulo 
numa de suas viagens missionárias. Ele escreveu dois 
livros do Novo Testamento (o Evangelho de Lucas e Atos 
dos Apóstolos) endereçados a um irmão na fé em Cristo 
chamado Teófilo. Como ele não foi testemunha ocular dos 
acontecimentos protagonizados por Jesus Cristo, segundo 
o seu próprio testemunho, ele fez uma minuciosa 
pesquisa junto aos apóstolos. “Visto que muitos têm 
empreendido fazer uma narração coordenada dos 
fatos que entre nós se realizaram, segundo no-los 
transmitiram os que desde o princípio foram 
testemunhas oculares e ministros da palavra, 
também a mim, depois de haver investido tudo 
cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, 
ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração 
em ordem. para que conheças plenamente a 
verdade das coisas em que foste instruído”  Lc 1.1-
4. O Evangelho de Lucas segue o mesmo padrão 

dos outros dois sinóticos, no entanto, ele como o de 
Mateus dá uma ênfase especial ao nascimento de 

nosso Senhor Jesus Cristo (anunciação, nascimento, 
circuncisão e apresentação de Jesus a Deus no 
templo) e é o único que nos traz uma revelação da 

adolescência de Jesus. Além disso, há outro material 
nesse evangelho exclusivo dele: As parábolas do 
Filho Pródigo, da Dracma Perdida, das Cem Ovelhas, 

do Rico e Lázaro, etc. Quanto a genealogia de 
Jesus,  ela retroage a Adão e não a Abraão como fez 

Mateus. O Evangelho de Lucas apresenta a Jesus 
como o Filho do homem, o varão perfeito, que foi 
fruto da concepção do Espírito Santo no ventre da 

bendita virgem, enviado a este mundo para fazer 
uma obra especial. Os eventos da última semana de 

Jesus são similares aos outros sinóticos, no entanto, 
Lucas dá uma ênfase especial as aparições de Jesus 
depois de ressurreto, principalmente a dois 

discípulos à caminho da aldeia de Emaús. Esse 
Evangelho traz também a promessa de Jesus da 

concessão de poder para testemunho do Evangelho. 
 

 

ANIVERSÁRIO DO CORAL: o Coral Filhos do Rei irá fazer 
uma apresentação especial hoje à noite  em comemoração 
ao seu   aniversário.   A pregação sob a responsabilidade do 
Pastor Walter Moura versará sobre o tema adoração a Deus 
por grupos organizados (corais) para essa finalidade. 
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS: o Departamento Infantil de 
nossa Igreja irá promover uma Escola Bíblica de Férias nos 
próximos dias 29 e 30 (sábado e domingo).  Pedimos um 
engajamento de toda a Igreja especialmente dos pais e avós 
com crianças menores. Comecemos a orar desde já por 
esse projeto para que Deus o abençoe em tudo. 
JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA: o aniversário de 
cinquenta anos de organização de nossa Denominação será 
comemorado com cultos setoriais e com um culto especial 
no SESC/JPA em Agosto. Em Outubro haverá uma 
programação especial alusiva ao jubileu de ouro no Espaço 
Gospel. O culto setorial que iremos participar será realizado 
em nossa Igreja no dia 12/08/17 com as presenças da 3ª 
IEC/JPA (Geisel), da 4ª IEC/JPA (Rangel), da  5ª IEC/JPA 
(Grotão) e da 7ª IEC/JPA (Valentina).  
CIRURGIA PASTOR EUDES: pela graça divina, a cirurgia a 
que foi submetido o Pastor da Igreja está em franco 
processo de cicatrização. A orientação de que não haja 
esforço do paciente para uma recuperação completa tem 
sido observada pelo Pastor Eudes, apesar das necessidades 
de sentar, levantar, deitar, etc. No mais, nas palavras dele, 
nada a reclamar. O pastor da Igreja está com saudades dos 
irmãos, pois essa é a primeira vez que se afasta dos 
trabalhos por um período maior.  
MISS. LILIANE: a nossa irmã Liliane Líger está em casa 
convalescendo das queimaduras provocadas pelo acidente 
num restaurante nos Bancários. Na medida do possível, os 
irmãos não se esqueçam de visitá-la observando aquelas 
orientações de brevidade no tempo. 
SITE DA IGREJA: pela graça divina, o site de nossa igreja 
registrou, na semana passada, um milhão de acessos, e isto 
é muito significativo. Na verdade já tivemos mais de um 
milhão e quinhentos mil acessos, mas infelizmente houve 
um problema no provedor no qual o site da Igreja está ligado 
e perdemos os registros anteriores. Dois documentos em 
nosso site tiveram uma quantidade significativa de acessos, 
que são: o Estatuto Padrão para uma Congregacional, e a 
Apostila de Preparação ao Batismo. A nossa gratidão ao 
Diác. Fabiano Almeida fundador e gerente do site da nossa 
Igreja ( www.3iec.com.br). 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 


