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BOLETIM DOMINICAL – 28/08/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Mulher Cananéia (7.24-30) 

   Nessa seção do seu Evangelho, Marcos nos 

apresenta um episódio na vida do Salvador que 

aconteceu nos termos de Tiro e Sidom. Jesus 

estava hospedado numa casa e queria  

privacidade mas não conseguiu, pois uma 

mulher O procurou, desesperada, porque tinha 

uma filha que estava endemoninhada. O texto 

nos diz que a mulher era grega siro-fenícia, ou 

seja, uma gentia. Marcos nos diz que ela ouvindo 

falar de Jesus foi até Ele, e lançando-se aos Seus 

pés rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua 

filha. O Senhor, para testar a sua fé, disse a ela: 

“... Deixa primeiro saciar os filhos, porque não 

convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos 

cachorrinhos” Mc 7.27.  Diante da humilhação 

da mulher e de sua insistência e fé, o Senhor  

disse-lhe: “... Por essa palavra, vai; o demônio já 

saiu de tua filha” Mc 7.29, e assim aconteceu, a 

criança foi libertada pelo poder de Jesus. 

   Desse episódio podemos extrair algumas 

verdades, senão vejamos: Primeiro, a realidade 

da possessão demoníaca. As pessoas que não 

tem o Espírito, que não são seladas por Ele, 

estão suscetíveis de ser possuídas por demônios, 

o que não acontece com o crente, pois o lugar já 

está ocupado pelo Espírito de Deus (1 Jo 4.4). 

Segundo, o Senhor se manifestou para desfazer 

as obras do Diabo (1 Jo 3.8). O Senhor Jesus 

venceu o diabo na cruz e o expôs ao desprezo 

eterno. Todo o reino das trevas está submisso ao 

poderio de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, 

a súplica com fé sempre tem uma resposta 

positiva da parte de Deus (Mt 21.22).              

                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                                                  

    ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
04 – (D) Pb. Diniz, Pr. Eudes;   

11 – Pb. Valdenor, Pr. Walter; 18 – Pr. Eudes, 
Pr. Wilton; 25 – Pb. Valdenor, Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Jaciara; 11 – Fabinho; 25 – Isabel   

 MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
14 – Laércia; 21 – Adriana Felix;  

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

 (21) - Meireles (14,28) - Bosco 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

04 – Pb. Franklin; 11 – Pr. Enoaldo; 
18 – Pb. Severino; 25 – Pr. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
04 – Pr. Jedaías; 11 – Dc. Marcone; 

18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

04 – Pb. Silas; 11 – Fabiano; 
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (QUI) 

(01,08) - Pb. Silas; (15) – Fabiano; 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – Pr. Samuel; 11 – Pr. Eudes; 

18 – Pb. Carlos Alberto; 25 – Dc. Josias                  

         ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

CASA DE ACOLHIDA 
10 – Dc. Josias; 24 – Ev. Davi Silva 

 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor  
 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Bonifácio/Marçal; Ter – Euclides 
 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
 07/09 – Manhã de Jejum e Oração; 17,18/09 – 

Aniversário da Igreja;   22 a 25/09 – Aniversário Cong. 

Valentina; 23-25/09 – Congresso Nacional de Homens 

Congregacionais (Conde/PB).  02/10 – Dia do Pastor 

Congregacional; 08/10 – CongregaBrink; 08/10 – 

Avanço Missionário Rota do Sol; 09/10 – Dia Nacional 

de Missões; 14 a 16/10 -  Conferência Missionária da 

ALIANÇA; 15/10 – Conferência EBD; 16/10 – 

Programação EBD Infantil; 30/10 – Aniversário 

Auxiliadoras. 

         ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-Vanessa Brito; 

02-Damião Victor (R. do Sol); 03-Mª Laura (neta/Célia); 

03-Gerlane de Melo (R. do Sol); 03-Pb. Evandro José; 03-

Fábio e Fabrício (filhos de Fabiano); 04-Marivan Vieira 

(Valentina); 05-Dc. Euclides Félix; 05-Lidiane Paredes 

(Valentina); 06-Wagner Marinho (R. do Sol); 06- Nícolas 

Duarte (filho/Laércia); 07-Isabel Maria; 07-Mª Vicência; 

09-Pr. Samuel Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-

Naíde Maria; 11-Cícera Aurélio (E. Sátiro); 13-Bruno 

Augusto (Valentina); 14-Lindemberg Lima; 15-Timóteo 

José (Valentina); 15-Elba Mª; 17-Joelson Martins; 19-

Clemilson Rodrigues; 19-Giovanna Vasconcelos 

(neta/Zenaide); 20-Dâmaris Raquel (Valentina); 20-

Paulo Ricardo (Valentina); 20-Leandro Lima; 21-

Darliana Monteiro; 22-Cleoneide Ferreira (E. Sátiro); 22-

Joana Wanderlange; 22-Jeisa S. Porfirio; 24-Felipe da 

Silva (Valentina); 25-Luis Cláudio (Valentina); 25-Pedro 

Henrique (R. do Sol); 27-Ruan Araújo; 28-Mirian Késia 

(Valentina); 29-Iraci Souza; 30-Evanda Amorim 

(Valentina). 

 
 

 

 

 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO – 07 DE SETEMBRO 
 

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 111 
 

Deus é louvado por amor  

das suas obras maravilhosas 
 

1 - Louvai ao Senhor! Louvarei ao 
Senhor de todo o coração, na 
assembleia dos justos e na 
congregação. 2 - Grandes são as obras 
do Senhor, procuradas por todos os que 
nelas tomam prazer.  
3 - Glória e majestade há em sua obra, 
e a sua justiça permanece para 
sempre. 4 - Fez lembradas as suas 
maravilhas; piedoso e misericordioso é 
o Senhor.  5 - Deu mantimento aos que 
o temem; lembrar-se-á sempre do seu 
concerto. 6 - Mostrou ao seu povo o 
poder das suas obras, dando-lhe a 
herança das nações.  7 - As obras das 
suas mãos são verdade e juízo; fiéis, 
todos os seus mandamentos.  
8 - Permanecem firmes para todo o 
sempre; são feitos em verdade e 
retidão. 9 - Redenção enviou ao seu 
povo; ordenou o seu concerto para 
sempre; santo e tremendo é o seu 
nome. 10 - O temor do Senhor é o 
princípio da sabedoria; bom 
entendimento têm todos os que lhe 
obedecem; o seu louvor permanece 
para sempre. 
                       ##### 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
17 e 18/09 

As coisas que em breve devem acontecer (I) 
      

O estudo da Teologia Sistemática tem uma área 

chamada de Escatologia - a Doutrina das Últimas Coisas. 

A Escatologia divide-se em duas partes: A Escatologia 

Individual que trata do futuro do individuo e que 

engloba dois temas: A morte e o estado intermediário; e 

a Escatologia Geral que trata do futuro de todos os 

indivíduos dentro do plano de Deus, e que engloba os 

temas: A segunda vinda do Senhor, o arrebatamento da 

Igreja, o período tribulacional, o milênio, ressurreição 

geral, julgamento final e o estado eterno. 

    Neste artigo iremos tratar da Escatologia Geral, 

baseada na expressão que intitula este artigo, 

parafraseada do livro de Apocalipse, e nos deteremos 

na primeira coisa prevista no programa escatológico de 

Deus que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. 

    A doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus é uma 

das mais bem documentadas do Novo Testamento. 

Quase todos os livros tratam direta ou indiretamente do 

assunto (a exceção fica por conta dos livros de Filemom, 

2 e 3 João).   Essa vinda, segundo o Novo Testamento, 

será uma vinda pessoal, isto é, Cristo virá em pessoa 

mesmo. “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua 

palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada 

a trombeta de Deus descerá do céu,...” 1 Ts 4.16; Será 

uma vinda física. Jesus virá com o mesmo corpo que 

ascendeu aos céus depois da sua ressurreição. “E lhes 

perguntaram: Varões galileus, por que estais olhando 

para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no 

céu, virá do mesmo modo como para o céu o vistes ir” 

At 1.11; Será uma vinda visível. Todas as pessoas o 

verão. “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do 

homem; todos os povos da terra se lamentarão e verão 

o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com 

poder e muita glória” Mt 24.30; Será uma vinda 

gloriosa. Jesus virá com o corpo glorificado e 

acompanhado dos anjos dos céus. “Então verão o Filho 

do homem vir nas nuvens, com grande poder e glória” 

Mc 13.26.                           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (17,18/09): a nossa 

Igreja completou no dia 17/07, dezenove anos 

de organização. As festividades de aniversário 

ocorrerão na data acima. O tema escolhido pela 

direção da Igreja para as festividades é: 

VIVENDO O QUE SOMOS EM CRISTO, baseado em 

Fp 1.27. O tema foi desdobrado em três 

subtemas: Vivendo o que somos em Cristo num  

mundo corrompido – Mt 5.16 (Pr. Cláudio 

Alves), Vivendo o que somos em Cristo na Igreja 

(Pr. Alcemir Dantas) 1 Tm 3.15, e Vivendo o 

que somos em Cristo na família – 1 Tm 5.8 (Pr. 

Wilton). Esses obreiros pregarão nos três 

cultos de aniversário. No culto de sábado 

teremos a participação dos conjuntos das 

Congregações, além do Ebenézer e do 

Getsêmani. No domingo pela manhã teremos o 

irmão radialista João Ferreira louvando a Deus 

além do Conjunto Getsêmani. No domingo à 

noite os conjuntos da Igreja terão a 

oportunidade de louvar a Deus. No sábado de 

aniversário da Igreja não haverá trabalho em 

nenhuma congregação, todas estarão no templo 

sede louvando e agradecendo a Deus pelo 

ministério da III IEC/JPA.  

ANIVERSÁRIO DE PASTOR: o pastor Jedaías 

Rodrigues completou mais uma primavera no 

dia 24/08. Parabenizamos ao ilustre pastor 

pelo seu aniversário e desejamos a 

continuidade das bênçãos de Deus sobre sua 

vida e família.  

CASAMENTO: casaram-se no domingo passado 

em nossa Igreja os irmãos Enoque Monteiro e 

Fátima Brito. Oferecemos um culto a Deus onde 

ministrou a palavra o pastor da igreja e contou 

com a participação do conjunto Ebenézer. A 

cerimônia de casamento foi oficiada pelo 

Pastor Wilton Nóbrega. Parabenizamos ao 

ilustre casal pelas núpcias contraídas. 

CULTO ORAÇÃO OBREIROS: nas quintas-feiras 

um grupo de obreiros da Igreja está se 

reunindo no horário das 09.30h às 11h para 

orar e estudar a Bíblia. Na próxima quinta, 

além da oração e do estudo bíblico, teremos um 

almoço 0800 para os participantes. 

 

 


