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BOLETIM DOMINICAL – 21/08/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Tradição dos Anciãos (7.1-23) 

   Nesse trecho do seu evangelho, Marcos trata 

de uma crítica que os escribas e fariseus de 

Jerusalém fizeram a Jesus porque os seus 

discípulos não lavavam as mãos antes de comer, 

citando como base disso uma tradição vigente no 

judaísmo. Essa crítica ensejou a Jesus chamá-los 

de hipócritas por desprezarem o mandamento 

divino e se apegarem as suas tradições e 

justificou isso citando a profecia de Isaías (Is 

29.13), que diz: “Este povo honra-me com os 

lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em 

vão, porém, me honram, ensinando doutrinas 

que são mandamentos de homens” Mc 7.6,7.  

      Em seguida, Jesus acusou os líderes 

religiosos judeus de abandonarem as Escrituras 

e se apegarem as tradições (exigências maiores 

do que a Palavra de Deus exige), e chegou até a 

citar uma máxima existente na época que dizia 

que se um filho se consagrasse ao Senhor 

estaria livre de obedecer a lei divina que diz que 

os filhos devem amparar os seus pais na velhice. 

   Depois, Jesus dirigiu-se a multidão em 

parábola dizendo que o que entra no homem não 

o contamina e sim o que sai dele. 

   Interrogado pelos seus, sobre o significado da 

parábola, Jesus disse que o que entra no homem 

(o alimento) é processado e o que não serve 

mais é lançado fora, mas o que sai do homem 

sai do seu coração e é isto que o contamina, pois 

é lá que se processam as motivações que levam 

as ações pecaminosas, tais como adultério, 

prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, 

engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, 

etc.                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                       

                             

              

     ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
21 – (D) Pb. Evandro, Pr. Eudes;   

28 – Pb. Valdenor, Pr. Walter   
CULTO DEVOCIONAL 

21 – Jaciara; 28 – Adriana Felix   
 MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

24 – Marlene  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (24) - Bosco 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

21 – Pb. Severino; 28 – Pr. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

21 – Fabiano; 28 – Pb. Silas  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

21 – Pr. Samuel; 28 – Dc. Francisco                  

         ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

CASA DE ACOLHIDA 
27 - Ev. Davi Silva 

 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor  
 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Marconi/Gentil; Ter – Bonifácio 
 

CASA DE ACOLHIDA: Precisamos de escovas de 
dente para compor o kit (escova de dente, pasta, 
sabonete e barra de sabão) que distribuímos na Casa 
de Acolhida onde a Igreja realiza, quinzenalmente,  
culto de pregação do Evangelho. Procurem Bruno ou 
Stefanie, sua esposa e colabore com esse ministério.  

19/08 - DIA DO CONGREGACIONALISMO (161 

ANOS) – DIA DA ESCOLA BIBLICA DOMINICAL  

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
        CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
 20/08 – Avanço Missionário Cong. José Américo; 

20,21/08 – Aniversário Cong. José Américo; 21/08 – 

Aniversário do Pastorado (21/08); 21/08 – Dia do 

Congregacionalismo (19);  27/08 – 49º Aniversário da 
ALIANÇA (SESC/PB).  17,18/09 – Aniversário da Igreja;   

22 a 25/09 – Aniversário Cong. Valentina; 23-25/09 – 

Congresso Nacional de Homens Congregacionais 

(Conde/PB).  ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
01-Gilma Araújo (Valentina); 02-Severino do Ramo (R. do 

Sol); 03-Virgílio de Araújo(Valentina); 04-Marlene Soares; 
05-Mª Nazaré; 05-Pb. Saul dos Santos (E. Sátyro); 05- 

Adriano da Silva; 05-Sheila Fernandes (Valentina); 05-

Maria Clara (Valentina); 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; 13-Wallison dos Santos (Valentina); 

14-Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira;15-
Paula Francineti; 16-Dc. Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 

18-Vitor (Valentina); 19-Romilson de Sousa (Valentina); 20-

Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de Araújo; 21-Beatriz 

Lima; 21-Karina Ribeiro (E. Sátiro); 23-Murilo de Souza; 23-

Elias Amorim (Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 

24-Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaías Rodrigues; 25-Juzirene 

Santiago (E. Sátiro); 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 
27- Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-

Letícia Morais (Valentina); 29-Mateus Henrique (E. Sátiro); 

30-Joceliana da Silva (Valentina); 31-Mª das Neves; 31-

Makoby Lopes.  

 
 

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (17,18/09) 

Preletores: Pastores Cláudio Alves (Sábado), 

Alcemir Dantas (Domingo pela manhã), 

 Wilton Nóbrega (Domingo à noite). 

Tema: Vivendo o que somos em Cristo  

(Fp 1.27) 

 

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 25 
 
 

Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe 

perdoe os seus pecados 
 

1 - A ti, Senhor, levanto a minha alma. 2 - Deus meu, em 

ti confio; não me deixes confundido, nem que os meus 

inimigos triunfem sobre mim. 3 - Na verdade, não serão 

confundidos os que esperam em ti; confundidos serão os 

que transgridem sem causa. 

4 - Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as 

tuas veredas. 5 - Guia-me na tua verdade e ensina-me, 

pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou 

esperando todo o dia. 6 - Lembra-te, Senhor, das tuas 

misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde 

a eternidade. 7 - Não te lembres dos pecados da minha 

mocidade nem das minhas transgressões; mas, segundo a 

tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, 

Senhor. 

 8 - Bom e reto é o Senhor; pelo que ensinará o caminho 

aos pecadores. 9 - Guiará os mansos retamente; e aos 

mansos ensinará o seu caminho. 10 - Todas as veredas do 

Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que 

guardam o seu concerto e os seus testemunhos. 

11 - Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha 

iniquidade, pois é grande. 12 - Qual é o homem que teme 

ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. 

13 - A sua alma pousará no bem, e a sua descendência 

herdará a terra. 14 - O segredo do Senhor é para os que o 

temem; e ele lhes fará saber o seu concerto. 15 - Os meus 

olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os 

meus pés da rede. 

16 - Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou 

solitário e aflito. 17 - As ânsias do meu coração se têm 

multiplicado; tira-me dos meus apertos. 18 - Olha para a 

minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus 

pecados. 19 - Olha para os meus inimigos, pois se vão 

multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. 20 - 

Guarda a minha alma e livra-me; não me deixes 

confundido, porquanto confio em ti. 21 - Guardem-me a 

sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. 

22 - Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. 
 

                        O Pastorado 
   A Igreja, tanto na sua expressão Universal como na sua 

expressão Local, é uma instituição divina, sendo Jesus o 

supremo Pastor da mesma. (Jo 10.11; 1 Pe 5.4). 

    O Senhor constituiu dentro da Igreja local o ofício de Pastor, 

para tomar conta dela. “Dar-vos-ei pastores segundo o meu 

coração, que vos apascentem com conhecimento e inteligência” 

Jr 3.15. (Ef 4.11). Extrai-se desses dois textos, que o Pastor é uma 

dádiva de Deus a Igreja visando apascentá-la. Para isso se 

pressupõe uma chamada divina específica para esse oficio e traz 

como consequência uma benção de Deus para o ministério 

pastoral. A Bíblia estabelece o perfil para o ministério pastoral 

de acordo com as cartas de Paulo 1 Tm 3.1-7 e Tt 1.5-9. 

    Esse ofício é reconhecido pela Igreja que apresenta o seu 

candidato para a ordenação junto à associação de Igrejas a que 

é filiada. Uma vez ordenado, o Pastor recebe autoridade divina 

para exercer o seu ministério de acordo com os dons naturais e 

espirituais concedidos por Deus a ele. 

   Nas Igrejas da ALIANÇA, os pastores para exercerem o seu 

ministério junto a uma Igreja local, precisam ser escolhidos por 

ela, numa eleição democrática de membros. Uma vez eleito pela 

Igreja e empossado no ministério pastoral, entende-se que a 

vontade de Deus foi manifestada através  da decisão da Igreja. 

    O Senhor ordenou que a Igreja sustentasse o seu pastor, que 

disponibilizasse as coisas necessárias para que  as necessidades 

materiais dele e de sua família fossem supridas. “Assim ordenou 

também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do 

evangelho” 1 Co 9.14. “e o que é instruído na palavra reparta 

de todos os seus bens com aquele que o instrui” Gl 6.6.    

     Se por um lado Deus ordenou que o Pastor fosse um exemplo 

para o seu rebanho (Hb 13.7; 1 Pe 5.3),  também ordenou que 

as ovelhas obedecessem às orientações do Pastor no cotidiano 

do seu ministério. “Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a 

eles; porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de 

dar conta delas; para que o façam com alegria, e não gemendo, 

porque isso não vos seria útil” Hb 13.17. 

    Para ajudar o Pastor, Deus deu a Igreja duas outras 

categorias de oficiais, que são os Presbíteros e Diáconos. Esses 

ofícios dentro da Igreja local devem fortalecer as mãos do 

Pastor e ajudá-lo a gerir as coisas da Igreja, os primeiros na 

área espiritual e os outros nas suas temporalidades.       
   Pela vontade de Deus fui a doze anos, empossado na III 

IEC/JPA como Pastor Titular. Apesar de minhas inúmeras 

fraquezas e limitações tenho procurado cumprir o meu 

ministério com fidelidade para a glória de Deus.  

     Soli Deo Gloria.                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 
 

NOTA DE GRATIDÃO: o Pastor Eudes vem  

agradecer a Deus pelo privilégio de pastorear a 

III IEC/JPA. Agradece a III IEC/JPA por ter 

confiado em sua pessoa para pastoreá-la, desde 

21/08/04. Agradece ainda aos ilustres colegas 

pastores auxiliares Walter Moura, Jedaías 

Rodrigues, Samuel Santos e Enoaldo José que 

muito tem ajudado no ministério pastoral. 

Agradece também aos ilustres presbíteros e 

diáconos que tem servido com ele na III 

IEC/JPA. Deus a todos abençoe. 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS: hoje à noite o 

pastor Eudes estará oferecendo o culto em 

ações de graças ao Senhor pelos seus doze 

anos de pastorado a frente da III IEC/JPA. 

CASAMENTO: hoje pela manhã teremos um  

culto celebrando ao Senhor onde estarão 

contraindo núpcias os irmãos Enoque Monteiro 

e Fátima Brito. A cerimônia será oficiada pelo 

Pastor Wilton Nóbrega. A direção do culto e a  

preleção é de responsabilidade do pastor da 

Igreja. Parabenizamos ao ilustre casal pelas 

núpcias, e desejamos um feliz companheirismo 

nessa nova fase de suas vidas. 

CASAMENTO: casaram-se ontem na casa de 

eventos Quintal Mágico, Bessa, os jovens Danilo 

e Renata. Danilo é filho da irmã Isabel Maria, 

de nossa Igreja e componente do Conjunto 

Ebenézer e de Manoel Messias. Renata é filha de 

José Garibaldi e Elizabeth Maria. O casamento 

foi oficiado pelo pastor da Igreja. 

Parabenizamos ao jovem casal. Deus os 

abençoe nessa nova fase de suas vidas. 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: as igrejas do 1º 

Distrito da primeira RA da ALIANÇA estarão 

reunidas no próximo sábado no SESC/PB, para 

comemorar o seu 49º aniversário de 

organização. Terá atividades a tarde e culto à 

noite.  

CAMISAS ANIVERSÁRIO ALIANÇA: as pessoas 

interessadas em adquirir uma camisa alusiva 

ao 49º aniversário da ALIANÇA procurem hoje a 

irmã Aneilde, secretária da Igreja. A camisa 

branca custa R$ 15,00 e a cinza custa R$ 

17,00.     
 

 


