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BOLETIM DOMINICAL – 30/07/17 

Reflexões no Evangelho de Marcos 
As Aparições do Cristo Ressurreto (Mc 16.9-20) 

O Senhor Jesus morreu na cruz, foi sepultado e 
ressuscitou ao terceiro dia conforme programado. Depois 
de ressurreto, o Senhor ascendeu aos céus e assentou-
se a destra de Deus, mas antes de sua ascensão, que 
aconteceu quarenta dias depois de ressurreto, Jesus 
apareceu com o corpo glorificado aos seus discípulos 
tirando-lhes todas as dúvidas sobre a sua ressurreição. O 
Evangelho de Marcos termina com um relato sucinto das 
aparições de Jesus, senão vejamos: Primeiramente ele 
apareceu a Maria Madalena, que anunciou de imediato 
aos onze apóstolos que, segundo Marcos, não 
acreditaram nela. Depois apareceu a dois discípulos no 
caminho de Emaús, relato esse pormenorizado por Lucas 
em seu evangelho. O testemunho desses dois também 
não foi acreditado pelos onze. “Finalmente apareceu aos 
onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes 
em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por 
não haverem crido nos que o tinham visto já 
ressuscitado”. Mc 16.14. Continuando, diz-nos ainda 
Marcos, o Senhor deu-lhes a grande comissão: “E disse-
lhes: Ide por todo o mudo, pregai o evangelho a toda a 
criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem 
não crer será condenado” Mc 16.15,16. Em seguida o 
Senhor revelou-lhes alguns sinais que acompanhariam a 
pregação do Evangelho por eles. “E estes sinais seguirão 
aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; 
falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se 
beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os 
curarão”. Terminando o seu evangelho, Marcos diz que 
Jesus ascendeu aos céus, assentou-se a destra de Deus, 
e que Ele cooperava com a pregação do Evangelho 
confirmando-a com os sinais citados.   Eudes L. Cavalcanti               
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

06 – Pb. Evandro/Pr. Walter;  
13 – Pb. Diniz/Pr. Waldemar;  

20 – Pb. Genison/Pr. Formiga;  
27 – Pr. Eudes/Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

    06 – Bruno; 13 – Leandro (Léo);   
30 – Dc. Murilo  

                            MOCIDADE (SÁB) 
05 – Dc. Josias; 19 – Pr. Formiga; 26 – Pr. Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
02 -  Laércia; 09 – Claudeilsa; 16 – Iza Maria;  

23 - Marlene Soares; 30 Adriana Félix 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

  (02,16,30) – Dc. Bosco; (09,23) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

06 – Pr. Jedaías; 13 – Pb. Emanuel;  
20 - Pr. Waldemar; 30 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

06 – Dc. Josias; 13 – Pb. Saul;  
20 – Dc. Fabiano; 30 – Pr. Formiga  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
06 – Pr. Samuel; 13 – Pr. Formiga;  

20 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Waldemar  
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

01-Pb. Diniz/Pr. Samuel; 08–Pb.Evandro/Pr. Formiga; 
15 – Pr. Eudes/Pr. Eudes; 22 – Pb. Valdenor/Pr. 

Waldemar; 29 – Pb. Genison/Marlene Soares 
ESCALA DLOV 

06 - Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani 
13 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

20 - Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani 
27 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

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

 

 
 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
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. 03/09 – Dia do Seminarista; 03 – 
Programação DERE; 07 – Aniversário Círculo de 
Oração; 10 – Aniversário Departamento de Homens; 
16,17 – Aniversário da Igreja (20 anos); 23 – Oficina 
Culinária; 23 – Avanço Missionário José Américo; 23,24 
– Aniversário cong. José Américo; 24 – Dia do Ancião. 
             ANIVERSARIANTES DE AGOSTO  
02-Severino do Ramo (R. do Sol); 03-Virgílio de Araújo 
(Valentina);  04-Marlene Soares;  05-Mª Nazaré Silva; 
05-Pb. Saul dos Santos (E. Sátyro); 05-Adriano da 
Silva; 06-Luciano Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do 
Sol); 08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-
Rosimayry Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-
Antônia de Lima; 14-Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-
Severina Ferreira; 15-Paula Francinette; 16-Dc. Murilo 
Pedro; 17-Iasmin Marinho; 20-Otília de Araújo; 20-
Ednaldo Soares; 21-Beatriz Lima; 21-Karina Ribeiro (E. 
Sátiro); 23-Murilo de Souza; 24-Taires Fidelis; 24- Pr. 
Jedaías Rodrigues;  25-Juzirene Santiago (E. Sátiro); 
26-Kayo Henrique (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 27-
Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-
Mateus Henrique (E. Sátiro); 31-Mª das Neves; 31-
Makoby Lopes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PASTORES THOMAS MAGNUM, ANDRÉ SOARES E PEDRO INÁCIO. 

 

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 - Salmo 19 
A excelência da criação e suas leis,  

           assim como da Palavra de Deus 
 1 - Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos.  
2 - Um dia faz declaração a outro dia, e uma 
noite mostra sabedoria a outra noite. 3 - Sem 
linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes  
4 - em toda a extensão da terra, e as suas 
palavras, até ao fim do mundo. Neles pôs 
uma tenda para o sol, 5 - que é qual noivo 
que sai do seu tálamo e se alegra como um 
herói a correr o seu caminho.  
6 - A sua saída é desde uma extremidade dos 
céus, e o seu curso, até à outra extremidade 
deles; e nada se furta ao seu calor. 
7 - A lei do Senhor é perfeita e refrigera a 
alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá 
sabedoria aos símplices. 8 - Os preceitos do 
Senhor são retos e alegram o coração; o 
mandamento do Senhor é puro e alumia os 
olhos. 9 - O temor do Senhor é limpo e 
permanece eternamente; os juízos do Senhor 
são verdadeiros e justos juntamente. 10 - Mais 
desejáveis são do que o ouro, sim, do que 
muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o 
licor dos favos. 
11 - Também por eles é admoestado o teu 
servo; e em os guardar há grande 
recompensa. 12 - Quem pode entender os 
próprios erros? Expurga-me tu dos que me são 
ocultos. 13 - Também da soberba guarda o 
teu servo, para que se não assenhoreie de 
mim; então, serei sincero e ficarei limpo de 
grande transgressão. 
14 - Sejam agradáveis as palavras da minha 
boca e a meditação do meu coração perante 
a tua face, Senhor, rocha minha e libertador 
meu! 
 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
JOÃO – O CRISTO, O FILHO DE DEUS 

 

João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi o apóstolo 
preferido de Jesus. Ele teve juntamente com Pedro e Tiago 
seu irmão o privilégio de presenciar três momentos 
memoráveis do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo (A 
ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Cristo, e o 
momento da agonia de Jesus no Getsêmani). João produziu 
cinco canônicos (Evangelho de João, 1, 2 e 3 João e 
Apocalipse). Foi o único dos apóstolos, segundo a tradição 
que não foi martirizado. O seu Evangelho é um evangelho 
diferenciado dos outros três primeiros. Ele segue os sinóticos 
somente na fase final do ministério de nosso Senhor Jesus. 
A ênfase do mesmo é apresentar Jesus como o Filho de 
Deus (a segunda pessoa da Santíssima Trindade), enquanto 
Mateus apresenta Jesus como o Rei de Israel, Marcos, como 
o Servo, e Lucas como o Filho do homem. Ele foi escrito 
para combater uma heresia que grassava nas igrejas da 
época, negando a Deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Logo no prólogo do seu livro João apresenta a Deidade de 
Cristo, como o Verbo divino. No versículo quatorze do 
capítulo 1 João nos revela que o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós. Ainda nesse Evangelho encontramos sete 
sinais (A Transformação da Água em Vinho; A Cura do Filho 
de um Oficial do Rei; A Cura do Paralítico de Betesda; A 
Multiplicação dos Pães; A Cura do Cego de Nascença; A 
Ressurreição de Lázaro; A Pesca Milagrosa)   e sete 
discursos proferidos por nosso Senhor Jesus Cristo (Sobre o 
Novo Nascimento; Sobre a Adoração; Sobre o Filho de Deus, 
igual ao Pai; Sobre o Pão da Vida; Sobre a Água da Vida; 
Sobre a Luz do Mundo; Sobre o Bom Pastor). Também 
nesse Evangelho Jesus faz sete declarações dizendo: “Eu 
sou”. João nos diz que esses sinais foram escritos para levar 
as pessoas à fé em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus (Jo 
20.31). Como particularidade, o Evangelho de João é o único 
que detalha a restauração do apóstolo Pedro através do 
Cristo ressurreto, antes de sua ascensão aos céus, bem 
como um milagre que Jesus fez depois de ressurreto, que foi 
a pesca de cento e cinquenta e três grandes peixes numa 
única rede, e essa não se rompeu como era natural numa 
pescaria quando envolvia uma grande quantidade de peixes.  

SEMANA DE ORAÇÃO (31/07 a 04/08): de amanhã até 
sexta-feira teremos a nossa abençoada e abençoadora 
semana de oração. Segue escala de dirigente e preletores 
dos cultos de oração: 31/07 – Pb. Léo/Pr. Formiga; 01/08 – 
Pb. Diniz/Pr. Samuel; 02/08 – Adeilda/Laércia; 03/08 – Pb. 
Valdenor/Dc. Fabiano; 04/08 – Pb. Evandro/Pr. Waldemar. 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTOS: os irmãos Pr. Formiga 
e Germana completaram no domingo passado vinte e três 
anos de casados (boda de palha). Também nesse mesmo 
domingo os irmãos Dc. Marçal e Ligia completaram 
dezenove anos de casados (boda de Cretone ou Agua 
Marinha). Ainda na quinta-feira passada os irmãos Dc. 
Murilo Pedro e Amanda completaram cinco anos de feliz 
união conjugal (boda de madeira). Parabenizamos a esses 
ilustres casais pelos aniversários de casamento. Deus 
continue abençoando a vida desses amados e suas famílias. 
UMA PALAVRA DE GRATIDÃO: o pastor da Igreja 
agradece a Deus pela sua bondade e misericórdia no que se 
refere à cirurgia de hérnia a que se submeteu. Deus o 
abençoou muito tanto na cirurgia em si bem como na 
convalescença. Agradece também a Igreja pelas orações e 
aos obreiros que atenderam a uma escala especial. Bendito 
seja o nosso Deus que cuida do seu povo. A partir de hoje o 
pastor da Igreja reassume as suas atividades, mas 
moderadamente.  
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS: Termina hoje pela manhã a 
Escola Bíblica de Férias promovida pelo Departamento 
Infantil. Agradecemos primeiramente ao Senhor pelas 
provisões e as irmãs envolvidas nesse projeto, que 
trabalharam com dedicação. Deus a todas recompense. 
CULTO ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA (12/08): no segundo 
sábado de agosto teremos em nossa Igreja um culto 
comemorativo dos cinquenta anos de fundação da 
ALIANÇA. Estarão conosco as IEC`s do Rangel, Grotão e 
Valentina. Pregará no culto o Pastor Raimundo, da IEC 
Grotão. O louvor devocional é de responsabilidade da IEC 
Rangel. Os conjuntos Ebenézer da nossa Igreja e o 
Conjunto de Senhoras da IEC no Valentina participarão do 
culto, que será dirigido pelo Pr. Eudes.   
JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA: no sábado dia 26/08 as 
IEC`s do 1º Distrito da 1ª Região Administrativa da ALIANÇA 
estarão reunidas no SESC/JPA para a realização de uma 
celebração em comemoração ao jubileu de ouro de 
organização da ALIANÇA. Em outubro haverá uma 
programação especial do  jubileu de ouro no Espaço Gospel, 
oão Pessoa. Oremos por esses eventos denominacional 


