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BOLETIM DOMINICAL – 31/07/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Morte de João Batista (6.14-29) 

   Depois de relatar o episódio da ida de Jesus a 

Nazaré onde foi rejeitado pelos seus 

conterrâneos, Marcos faz o relato da morte de 

João Batista, o precursor de Cristo (Is 40.3,4; Ml 

4.5,6). 

   O texto relata que Herodes tivera 

conhecimento dos milagres que Jesus fazia e 

dissera que Jesus era João Batista que 

ressuscitara dos mortos e por isso operava 

maravilhas. A seguir Marcos faz o relato da 

morte de João Batista. Nesse relato ele diz que 

João estava preso por denunciar a vida adúltera 

de Herodes que vivia com a mulher de seu irmão 

Felipe, Herodias. Por causa dessa denúncia 

Herodias odiava a João Batista e queria matá-lo.  

   A ocasião para o assassinato de João Batista 

chegara com o aniversário de Herodes quando 

Salomé, filha de Herodias, dançou diante dos 

convivas e agradou a Herodes que lhe prometeu 

dar-lhe até a metade do seu reino. Salomé 

consultou sua mãe e ela prontamente pediu a 

cabeça do Batista. A princípio Herodes não 

concordou, mas por causa de sua palavra dita 

em público não quis voltar atrás e autorizou a 

degolação de João, e a cabeça daquele servo de 

Deus foi trazida numa bandeja e dada a Salomé 

que por sua vez a deu a sua mãe. O texto termina 

com a informação de que os discípulos de João 

puseram o seu corpo num sepulcro. 

   Podemos observar que chegara o final da 

carreira de João Batista, que ele cumprira o seu 

ministério, e que aprouve a Deus levá-lo a sua 

presença através do martírio.  

                       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                       

                                      

   ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

07 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes;  
14 – (D) Pb. Valdenor, (P) Pr. Walter;  

21 – (D) Pb. Evandro, Pr. Samuel;   
28 – Pb. Valdenor, Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Bruno; 14 – Murilo;  

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

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
03 – Laércia; 10 – Adriana Felix;  

17 - Pr. Samuel; 24 – Marlene  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

(03,17) – Meireles; (10,24) - Bosco 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

07 – Pr. Walter; 14 – Pr. Enoaldo;  
21 – Pb. Severino; 28 – Pr. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Dc. Marcone; 14 – Pr. Jedaías;  
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

07 – Dc. Josias; 14 – Pb. Saul;  
21 – Fabiano; 28 – Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 – Pr. Samuel; 14 – Pb. Silas;  

21 – Dc. Francisco; 28 – Pr. Samuel   
       ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 
CASA DE ACOLHIDA 

13 – Dc. Josias; 27 - Ev. Davi Silva 
 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor  

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

05/08 -  Aniversário do Circulo de Oração; 13,14/08 – 

Aniversário Cong. Rota do Sol; 14/08 – Dia dos Pais; 

14/08 – Domingo Missionário; 20/08 – Avanço 

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

Aniversário Cong. José Américo; 21/08 – Aniversário do 

Pastorado; 21/08 – Dia do Congregacionalismo (19);  

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 Francinett; 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. Jedaias 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.  

 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Bonifácio/Euclides;  

Ter – Marconi; Sex - Gentil 

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 146 
 

A fraqueza do homem e a fidelidade 

de Deus 

1- Louvai ao Senhor! Ó minha alma, 

louva ao Senhor! 2 - Louvarei ao 

Senhor durante a minha vida; 

cantarei louvores ao meu Deus 

enquanto viver. 

3 - Não confieis em príncipes nem em 

filhos de homens, em quem não há 

salvação. 4 - Sai-lhes o espírito, e 

eles tornam para sua terra; naquele 

mesmo dia, perecem os seus 

pensamentos. 5 - Bem-aventurado 

aquele que tem o Deus de Jacó por 

seu auxílio e cuja esperança está 

posta no Senhor, seu Deus, 6 - que 

fez os céus e a terra, o mar e tudo 

quanto há neles e que guarda a 

verdade para sempre;  

7 - que faz justiça aos oprimidos; que 

dá pão aos famintos. 

O Senhor solta os encarcerados;  

8 - o Senhor abre os olhos aos cegos; 

o Senhor levanta os abatidos; o 

Senhor ama os justos; 9 - o Senhor 

guarda os estrangeiros; ampara o 

órfão e a viúva, mas transtorna o 

caminho dos ímpios. 

10 - O Senhor reinará eternamente; o 

teu Deus, ó Sião, é de geração em 

geração. Louvai ao Senhor! 

 

                    Os Deveres de um crente em Cristo  
     A Igreja, na sua expressão local, é uma instituição divina, 

segundo nos revelam as Sagradas Escrituras: “à Igreja de Deus 

que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados 

santos,...” 1 Co 1.2. (Veja ainda 1 Tm 3.15). 

     Convém esclarecer que nem todo agrupamento de crentes 

deve ser considerado uma Igreja local. A igreja para ser Igreja 

tem que ter sido regularmente instalada, com os seus oficiais 

(pastores, presbíteros e diáconos), seus membros e congregados 

bem como deve ter como regra de fé e prática os santos 

ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. 

       Considerando a exposição acima, é bom lembrar aos 

crentes que se congregam em nossa Igreja, membros e 

congregados, inclusive pastores, presbíteros e diáconos que é 

um privilégio fazer parte de uma Igreja genuinamente cristã. Se 

por um lado é um privilégio gozar da comunhão com os santos 

do Senhor, usufruir dos cuidados espirituais da Igreja e da sua 

atenção e reconhecimento existe, também, certos deveres que 

devem ser observados, senão vejamos:   

- É dever de todos os crentes viver uma vida que agrade a Deus; 

- É dever de todos os membros da Igreja frequentar 

assiduamente aos seus trabalhos; 

- É dever de todos os crentes ser pontual nos seus compromissos, 

mormente, com os da sua Igreja; 

- É dever de todos os membros da Igreja contribuir fielmente 

com os dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho do 

Senhor realizado por ela; 

- É dever de todos os membros da Igreja trabalhar para o seu 

desenvolvimento espiritual e numérico; 

- É dever de todos os crentes em Cristo não serem maledicentes, 

não dizerem fofocas, nem falarem mal dos outros; 

- É dever de todos os membros da Igreja obedecer aos seus 

pastores como autoridades constituídas por Deus dentro dela; 

- É dever de todos os membros da Igreja, especialmente dos 

oficiais, quando se ausentarem dos cultos ou em viagem, 

informarem ao Pastor da Igreja; 

- É dever de todos os membros, priorizarem em tudo as 

atividades da Igreja a que pertence e só saírem para realizar 

atividades em Igrejas diferentes da sua quando autorizados pela 

liderança da mesma. 

   Essas lembranças se fazem necessárias por que muitos têm 

se esquecido de suas responsabilidades diante de Deus e da 

Igreja. Se você teme a Deus e quer ser uma bênção e sê em tudo 

abençoado procure, com a graça divina, cumprir os seus 

compromissos para com a Igreja a que você pertence como fiel 

servo de Deus.                           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

 

SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 04): de amanhã até 

quinta-feira teremos a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração. Dirigentes/ 

Preletores: Seg – Presb. Léo/Pr. Samuel; Ter – 

Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – Adeilda/Laércia; Qui 

– Adriana Meireles/Fabiano. Na sexta-feira não 

teremos o culto de oração, pois estaremos 

comemorando o aniversário do Círculo de 

Oração da Igreja.  

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO: na 

próxima sexta-feira dia, 05/08, feriado 

municipal, iremos celebrar ao Senhor pelo 

aniversário do Círculo de Oração de nossa 

Igreja. Pregará no culto o Pastor Mano, da 

Igreja Peniel no bairro do Castelo Branco. O 

Conjunto Ebenézer participará do culto. Tema: É 

tempo de tocar os céus através da oração. 

NOTA DE FALECIMENTOS: a família do Presb. 

Léo perdeu recentemente dois entes queridos. 

Um foi o Sr. Inácio Lopes da Silva genitor da 

irmã Emília e o outro o Sr. João Batista 

Fernandes de Medeiros irmão do Presb. Léo. À 

família duplamente enlutada os nossos 

sentimentos. Queira o bondoso Deus consolar a 

família pelas perdas de seus entes queridos. 

FORMATURAS: Victor Melo recebeu no dia 

25/07/16, o seu diploma do Curso Gestão da 

Tecnologia da Informação, pela Faculdade 

Internacional da Paraíba. André Augusto, filho 

do Pastor da Igreja, colou grau no dia 

26/07/16, no Curso Superior de Tecnologia em 

Redes de Computadores, pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba. 

Parabenizamos a esses dois jovens e rogamos a 

benção do Senhor nas profissões escolhidas. 

DIA DOS PAIS (SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO): 

está se aproximando o Dia dos Pais. Como é 

praxe na Igreja, o Departamento de 

Auxiliadoras é responsável pela parte social da 

comemoração desse dia, como é a dos homens 

a parte social do Dia das Mães. 

CULTO DE ORAÇÃO: não se esqueçam de que 

nas terças-feiras, a partir das 19.30h, a Igreja 

está se reunindo para buscar a face do Senhor. 

Venha orar conosco! 

 

 


