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Reflexões no Evangelho de Marcos 

 A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém  (Mc 11.1-11)  

     O capitulo 11 de Marcos começa relatando a entrada 

triunfal de Jesus em Jerusalém. O Senhor Jesus, como judeu 

religioso que era, todos os anos subia três vezes a Jerusalém 

para as festividades nacionais do judaísmo (Pascoa, 

Pentecostes e Tabernáculos) conforme determinava a Lei 

divina (Ex 23.17). Tinha outras festividades israelitas que Jesus 

prestigiava como, por exemplo, a festa da Dedicação (Jo 

10.22). Nessas festas ele ensinava e curava os enfermos. 

   A entrada enfocada no texto em apreço reveste-se de 

especial importância, pois nela estava se cumprindo uma 

palavra profética: “Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó 

filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e Salvador, 

pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho 

de jumenta” Zc 9.9. A importância também se deve ao fato de 

que naquela semana iriam acontecer diversos acontecimentos 

previstos no programa redentor, tais como a traição de Judas, 

a condenação e os suplícios e a morte de Jesus na cruz e o 

consequente sepultamento do corpo do Senhor.  

    No relato de Marcos encontra-se que Jesus, quando estava 

perto de Jerusalém, mandou dois de seus discípulos a uma 

aldeia próxima para trazer um jumento no qual entraria em 

Jerusalém, para cumprir a palavra profética de Zacarias. 

Quando entrava na cidade Jesus foi ovacionado pelos que o 

precediam e pelos que o seguiam, que diziam: “... Hosana! 

Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o Reino do 

nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor! Hosana nas 

alturas!” Mc 11.9,10. Jesus entrou em Jerusalém ovacionado 

como rei da casa de Daví, como rei messiânico. Mas que 

ironia da história, o rei eterno, o próprio Deus encarnado 

chegava a Jerusalém não montado num cavalo branco 

símbolo de vitória nem com um exército libertador, mas num 

jumento, animal de carga.  No programa divino, o Messias 

antes de vir em glória viria em humilhação, foi isto que Israel 

não entendeu. Em Jerusalém Jesus dirigiu-se ao templo e 

observou tudo ao redor e foi para Betânia.   Pr. Eudes Lopes   
     
    

                                                      

   ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
08 – (D) Pb. Valdenor, (P) Pr. Walter;  

15 – (D) Pb. Diniz, (P) Pb. Emanuel 
22 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Formiga 

29 – (D) Dc. Murilo; (P) Pr. Eudes 
                    MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

11 - Adriana Felix;  
18 – Marlene Soares; 25 – Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (18) – Bosco; (11,25) - Meireles 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

08 – Fabiano; 15 – Pr. Jedaías;   
22 – Dc. Bonifácio; 29 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
08 – Dc. Josias; 15 – Pr. Walter;  

22 – Pb. Silas; 29 - Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

08 - Pb. Silas; 15 – Dc. Josias;  
22 – Pr. Samuel; 29 – Pr. Walter 

 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Marçal/Euclides 

Terça-feira: Murilo Pedro 
 

######## 
 

REUNIÃO DOS HOMENS: NO PRÓXIMO DIA 13/01, A 
PARTIR DAS 19.30H, NO TEMPLO SEDE, TEREMOS A 
PRIMEIRA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE HOMENS 
DE NOSSA IGREJA, AGORA SOB A LIDERANÇA DO 
PRESBÍTERO SILAS FRANÇA. NÃO PERCAM!  
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

08/01 – Dia Nacional Intercessão ALIANÇA; 
14/01 – Chá de Bebê (Amanda); 21/01 – 
Confraternização do Ebenézer; 28/01 – Chá 
de Bebê (Jaciara); 09 à 30/01 – 40º Projeto 
Missionário ALIANÇA (Currais Novos/RN, 
Cabedelo/PB). 04/02 – Chá de Bebê (Maira); 
04/02 – Avanço Missionário (local a definir); 
05/02 – Dia do Homem Congregacional; 
11/02 – Intercâmbio UAC`S Distrital ALIANÇA 
(Funcionários IV); 25 a 28/02 – Retiro 
Espiritual (local a definir).   

        

         ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

01-José Freire (R. do Sol), 05-Dc. Nivaldo 
Batista, 05-Ana Carolina (R. do Sol), 06-Jader 
Porfírio, 07-Saullo Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda 
Lopes (E. Sátiro), 11-Presb. Aureliano 
Fernandes, 12-Gabriela Pereira (R. do Sol), 12-
Bruna Vanessa, 13-Mª de Fátima Brito, 16-Dc. 
José Marçal Jr., 19-Alexandre Araújo (R. do 
Sol), 19-Sara Mizraim, 25-Risolene Fernandes, 
26-Jaciara Araújo, 27-Valdilene Régis, 29-Jafia 
de Souza (R. do Sol), 29-Severina Lima (Esp. 
Pb. Genison), 30-Keilla Anny (filha 
/Carmelita). 
 

 

BODAS DE PERFUME: o casal pastor Walter e Raquel 
completou ontem seis anos de feliz união conjugal. Hoje 
à noite esses amados irmãos estarão oferecendo a Deus 
o culto em ações de graças pela Sua bondade em 
permitir que os dois se unissem em matrimônio.  
Parabenizamos aos irmãos pela expressiva data.                                            
               

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  

Salmo 24 

 

O domínio universal de Deus. Quem é 

digno de entrar no seu santuário. Deus 

é o Rei da glória 

 

 1 - Do Senhor é a terra e a sua 

plenitude, o mundo e aqueles que nele 

habitam. 2 - Porque ele a fundou sobre 

os mares e a firmou sobre os rios. 

3 - Quem subirá ao monte do Senhor ou 

quem estará no seu lugar santo? 

4 - Aquele que é limpo de mãos e puro 

de coração, que não entrega a sua alma 

à vaidade, nem jura enganosamente.  

5 - Este receberá a bênção do Senhor e 

a justiça do Deus da sua salvação.  

6 - Esta é a geração daqueles que 

buscam, daqueles que buscam a tua 

face, ó Deus de Jacó. (Selá) 

7 - Levantai, ó portas, as vossas 

cabeças; levantai-vos, ó entradas 

eternas, e entrará o Rei da Glória.  

8 - Quem é este Rei da Glória? O Senhor 

forte e poderoso, o Senhor poderoso na 

guerra. 9 - Levantai, ó portas, as vossas 

cabeças; levantai-vos, ó entradas 

eternas, e entrará o Rei da Glória.  

10 - Quem é este Rei da Glória? O 

Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da 

Glória. (Selá) 
 

 

O DIÁCONO MURILO PEDRO LEMBRA AOS 
CONVIDADOS O CHÁ DE BEBÊ DE SUA ESPOSA 

AMANDA, NO PRÓXIMO SABADO. 

 CRISTO NA BÍBLIA 
1 e 2 CRÔNICAS – O REI DE ISRAEL 

O livro de 1º Crônicas enfoca o reinado de Davi, 
mas registra no seu início diversas genealogias não 
só das doze tribos de Israel, mas também dos 
patriarcas desde Adão até Jacó e seus filhos. Esse 
livro dá um enfoque especial à dinastia de Davi, o 
rei segundo o coração de Deus. O livro de 2º 
Crônicas enfoca o reinado de Salomão cujo ponto 
saliente foi a construção do templo em Jerusalém. 
O livro também traz, como os livros de Reis, a 
informação da divisão do reino de Israel em dois 
reinos: o do Sul (Judá) e o do Norte (Israel), mas se 
concentra mais nos reis da casa de Davi e 
pouquíssima referências aos reis do Norte. Outra 
informação importante é que esses livros foram 
escritos na perspectiva sacerdotal onde os 
gravíssimos pecados de Davi não são pintados com 
cores tão fortes como são pintados nos livros de 
Reis. Nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 
Crônicas o enfoque cristológico é sobre Jesus como 
rei de Israel, da casa real de Davi, conforme 
profecia encontrada em 1 Cr 7.12-16. Os reis 
temporais da casa real de Davi apontavam para o 
Rei Eterno, o Senhor Jesus Cristo. Que essa profecia 
se cumpre em Jesus não temos dúvidas nenhuma 
como já dissemos. Jesus tinha direito ao trono em 
Israel como descendente da casa real de Davi (Mt 
1.1). Mas a grande questão do reinado de Jesus é a 
questão messiânica. O Messias prometido era o rei 
eterno. Era um personagem divino humano que 
governaria não só Israel, mas também o universo. 
Ele seria como dito em Apocalipse, o Rei dos reis, o 
Rei eterno. No ultimo livro da Bíblia encontramos 
uma revelação de Cristo, tendo como pano de 
fundo Davi, o rei de Israel: “... eis aqui o Leão da 
tribo de Judá, a Raiz de Davi, que venceu para 
abrir o livro e desatar os seus sete selos”.  Ap 5.5. O 
rei Jesus é identificado nesse texto como o 
personagem mais poderoso da tribo de Judá (Leão 
de Judá) bem como o sustentáculo da casa real de 
Davi (a raiz de Davi). Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                                   

 
 

EVENTOS DE INTERESSE DOS IRMAOS (I): pedimos aos 
irmãos que têm interesse de usar as instalações da Igreja 
para eventos particulares próprios, de seus filhos, netos e 
bisnetos, tais como aniversários, casamentos, noivados, 
chás de bebê, etc, que informem por escrito ao Pr. Eudes, 
até o próximo domingo para que eles sejam colocados no 
calendário de eventos 2017. Tal informação irá facilitar a 
administração dos recursos da Igreja bem como evitar 
conflitos de interesses dos irmãos bem como da 
programação geral dos departamentos e congregações. 
EVENTOS DE INTERESSE DOS IRMAOS (II): informamos 
ainda aos irmãos interessados no uso das instalações e 
outros bens da Igreja que para ajudar nas despesas de 
energia e água devem ofertar R$ 100,00 para uso da área 
coberta ou de instalações menores e R$ 200,00 quando 
envolver o uso do santuário devido as grandes máquinas de 
ar condicionado que demandam um culto alto com energia. 
Acresça-se a essas informações a gratificação extra que 
damos ao zelador da igreja que fica acompanhando o evento 
e a consequente arrumação da área utilizada. Ainda 
informamos que os usuários das instalações devem entregá-
las, após o uso, limpas como as receberam.  
CADEIRAS E MESAS: é possível que os irmãos precisem 
de cadeiras e mesas para eventos em suas residências que 
serão atendidos desde que não conflitem com os eventos do 
calendário da Igreja. Não será cobrada nenhuma taxa em 
relação ao assunto, mas se houver dano em alguns desses 
bens ou extravio, os irmãos devem repô-los. Solicitamos não 
pedir esses bens para festas fora da residência dos 
membros da Igreja, para atender primos, irmãos ou amigos. 
Pedimos que, após o uso, os bens sejam devolvidos no dia 
seguinte. Pratos, talheres, copos, taças e arranjos não serão 
liberados para uso fora do santuário. 
FOGÕES, FREEZER, GELADEIRA: esses bens poderão 
ser utilizados pelos irmãos em seus eventos particulares 
somente nas instalações da Igreja. Quando ao gás dos 
fogões é de responsabilidade do usuário. 
ATENÇÃO A TODOS: nenhum bem será liberado sem a 
expressa autorização do administrador da Igreja (Pr. Eudes). 
Na sua ausência, o Pb. Evandro, seguido do Dc. Meireles, 
nessa ordem, liberará os bens.  Agradecemos a 
compreensão de todos. 

FELIZ 2017 PARA TODOS 


