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BOLETIM DOMINICAL – 19/06/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Parábola da Semente (4.26-29)    

    Depois da parábola da candeia, o Senhor 

profere outra parábola, a da semente. Nessa 

parábola o reino de Deus é comparado com 

uma semente lançada à terra que, depois de 

semeada, por si mesma germina e cresce 

sem precisar do concurso do homem. 

Parece-me que nesta parábola o Senhor 

Jesus Cristo, além de apresentar o reino de 

Deus aos ouvintes, revela que cabe ao 

homem apenas semeá-lo, ou seja, divulgá-

lo. Daí para frente o seu crescimento é 

consequência da ação do próprio Deus 

através do seu Espírito. Nessa parábola o 

Senhor ainda apresenta o ensino da 

consumação dos séculos, quando o trigo (os 

crentes em Cristo) será recolhido da terra e 

levado para a presença de Deus. 

    No que refere ao Reino de Deus ou dos 

Céus é importante que entendamos que 

esse Reino revela o domínio universal de 

Deus sobre tudo e todos. Esse Reino 

adquire uma expressão visível com a 

encarnação do Verbo Divino. Ainda esse 

Reino é demonstrado pelas ações 

miraculosas realizadas por Jesus bem como 

pelos seus ensinamentos.  

    Apesar de todas as criaturas estarem sob 

o controle desse Reino, os seus súditos são 

aqueles que reconheceram que são 

pecadores e que de coração acreditam no 

Rei desse Reino (Jesus) e O aceitam como 

Salvador e Senhor.    Pr. Eudes L. Cavalcanti   

   

                       

                                      

        
       ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

 

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

26 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes   
 

CULTO DEVOCIONAL 
19 – André Fragoso; 26 – Claudeilsa  

 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
22 - Iza Maria; 29 – Adriana Félix 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(29) – Bosco; (22) - Meireles 

 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
19 – Pb. Enoaldo; 26 – Pr. Walter 

 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
19 – Dc. Marcone; 26 – Pr. Jedaías 

 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
19 – Fabiano; 26 – Pb. Silas 

 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
19 – Pr. Samuel; 26 – Dc. Francisco 

          
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

21 – Iza Maria; 28 - Pr. Walter 
 

CASA DE ACOLHIDA 
25 – Ev. Davi Silva 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 
 

ESCALA DE DIÁCONO 

Hoje – Marçal/Bonifácio; Terça – Marconi  

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
24 a 26/06 – Acampamento de Jovens; 26/06 – Dia 

da Beneficência. 02/07 – Encontro de Oficiais 

Igrejas da ALIANÇA (Conde/PB); 01 a 03/07 – EBF 

Igreja; 04 a 25/07 – 39º Projeto Missionário 

ALIANÇA; 09/07 – Ordenação Presb. Enoaldo José; 

10/07 -  Culto Especial EBD Jovens; 14/07 – Dia da 

Mulher Congregacional (11); 16/07 – Reunião 

Lideranças Igreja (almoço); 16/07 – 

Confraternização DLOV; 23/07 – Aniversário Grupo 

Ágape; 24/07 – Aniversário Coral Filhos do Rei.             

            

         ANIVERSARIANTES DE JUNHO  
01-Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 01-Nathan de 

Souza; 02-Myllena Araújo; 04- Lucyan Soares; 05-

Pr.Toni (Valentina); 06-Samuel de Oliveira; 06-Mª 

Geralda (Valentina); 08-Viviane da Costa; 08-Isvonete 

da Silva (R. do Sol); 09-Marcone da Silva (R. do Sol); 

09-Stefanie Giulyane; 10-Mª das Graças Maciel; 11-

Euzari Mª (Valentina); 11-Thamayron Alves 

(Valentina); 13-Katiane Ferreira (E. Sátiro); 14- Luiz 

Vasconcelos (R. do Sol); 15-Janiele Andrade; 17-Jair 

Costa (J. Américo); 18- Mª José Teixeira (R. do Sol); 

18-Emília Lopes (E. Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-

Ana Gabrielly (E. Sátiro); 20-Djanilson Rodrigues; 21-

Henrique Viera (Valentina); 21-Camila Cíntia 

(Valentina); 23-Pb. Valdenor Torres; 23-Eliane da 

Penha (Valentina); 24-Josefa de Aquino; 27- Kristofer 

Silva; 27-Micaela Mota (Valentina); 28-Gabriel 

Cavalcanti (R. do Sol); 30- Edméia Brito; 30-Pr. 

Walter Bezerra e 30-Laércia Jamilly.           

 

 
 

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 34 
Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas, e 

exorta a confiar nele 
 

1 - Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor 

estará continuamente na minha boca. 2 - A minha 

alma se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e se 

alegrarão. 3 - Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos 

exaltemos o seu nome. 

4 - Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me 

de todos os meus temores. 5 - Olharam para ele, e 

foram iluminados; e os seus rostos não ficarão 

confundidos. 6 - Clamou este pobre, e o Senhor o 

ouviu; e o salvou de todas as suas angústias.  

7 - O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o 

temem, e os livra. 8 - Provai e vede que o Senhor é 

bom; bem-aventurado o homem que nele confia.  

9 - Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não têm 

falta alguma aqueles que o temem. 10 - Os filhos dos 

leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que 

buscam ao Senhor de nada têm falta. 

11 - Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor 

do Senhor. 12 - Quem é o homem que deseja a vida, 

que quer largos dias para ver o bem? 13 - Guarda a 

tua língua do mal e os teus lábios, de falarem 

enganosamente. 14 - Aparta-te do mal e faze o bem; 

procura a paz e segue-a. 

15 - Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os seus 

ouvidos, atentos ao seu clamor. 16 - A face do Senhor 

está contra os que fazem o mal, para desarraigar da 

terra a memória deles. 17 - Os justos clamam, e o 

Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.  

18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração 

quebrantado e salva os contritos de espírito. 

19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o 

livra de todas. 20 - Ele lhe guarda todos os seus ossos; 

nem sequer um deles se quebra. 21 - A malícia matará 

o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos.  

22 - O Senhor resgata a alma dos seus servos, e 

nenhum dos que nele confiam será condenado. 

 

ACAMPAMENTO DE JOVENS (24 a 26/06): o 

acampamento dos jovens da Igreja previsto 

para os dias acima, começa na próxima sexta-

feira.  Os preletores serão os pastores: Severino 

Carlos, Aurivan Marinho, Hamilton Medeiros e 

Jardiel Roberto. Pedimos aos pais que invistam 

na vida de seus filhos. R$ 100,00 é a taxa de 

inscrição para cada jovem. Contate o quanto 

antes Murilo Pedro para reserva de vagas. No 

acampamento será sorteada uma câmera 

fotográfica FUJIFILM, 16 megapixels, zoom 32x, 

O valor do ticket do sorteio é de R$ 5,00.  

APROVAÇÃO PROCESSO ORDENAÇÃO ENOALDO: 

pela graça de Deus o processo de ordenação ao 

sagrado ministério Pastoral, na fase que 

engloba prova e monografia, do Presbítero 

Enoaldo José foi concluído na segunda-feira 

passada. O passo seguinte é a ordenação que 

ocorrerá no dia 09/07/16 num sábado, a partir 

das 19.30h. O culto de ordenação será dirigido 

pelo pastor da Igreja no templo sede e a 

cerimônia de ordenação será feita por um dos 

representantes do Departamento Teológico da 

nossa Denominação. Pregará no culto o Pastor 

Walter Moura. Os conjuntos Ebenézer e 

Getsêmani bem como o conjunto da Cong. do 

Valentina irão participar desse culto. 

CONCLUSÃO DE CURSO: a nossa irmã Déborah 

Thamyres concluiu o curso de Logística pela 

Faculdade Maurício de Nassau. Déborah 

recebeu o merecido diploma de Tecnóloga em 

Logística no dia 15/06/16. Parabéns Déborah 

pela vitória alcançada. Deus continue 

abençoando sua vida.   

CULTO DE ORAÇÃO: lembramos a todos os 

irmãos a necessidade de frequentarem 

assiduamente os cultos de oração da Igreja. 

Lembramos ainda que a Igreja decidiu fundir os 

cultos de oração e doutrina, que eram 

realizados em dias distintos, num culto só que é 

realizado nas terças-feiras, para facilitar a vida 

dos irmãos que fazem partes de outros 

ministérios da Igreja e que se reúnem 

semanalmente, tais como Coral, Conjuntos 

Ebenézer, Getsêmani, etc.  

CIRURGIA DIÁCONO DAVI: o nosso  

irmão Diác. Davi Barcelos que foi cirurgiado 

recentemente encontra-se convalescendo em sua 

residência, na Rua Abel da Silva, 698. Bairro 

Cruz das Armas. O pastor da Igreja o visitou 

recentemente e pode constatar a bondade de 

Deus na convalescência de Davi. Continuemos 

orando por ele para que em breve ele esteja 

conosco servindo ao Senhor.  

CAMPANHA DA CERÂMICA: a Congregação do José 

Américo iniciou uma campanha para colocação 

do piso do santuário. O metro quadrado custa R$ 

20,00. Pedimos aos irmãos que se engajem 

nesse projeto contribuindo com um ou mais mt². 

Procurem o Pastor Samuel e colaborem com esse 

mais novo projeto da Igreja. 

RETIRO 2017: o Pastor da Igreja, no uso de suas 

atribuições regimentais, nomeia a seguinte 

comissão para cuidar do Retiro 2017: 

Presbíteros Enoaldo José (Coordenador) e Saul 

Santos e Pastor Walter Moura. Aceitam-se 

sugestões quanto ao local do Retiro. 

ADIAMENTO DE AVANÇO MISSIONÁRIO: o avanço 

missionário previsto para ontem na Congregação 

do Ernani Sátiro, foi adiado para outra data a ser 

definida pelo dirigente da Cong. Presb. Saul 

Santos.          

           ANUNCIOS/ANUNCIOS/ANUNCIOS 

YASMIN FARMA. Org. Presb. Enoaldo José. Rua 

Petrônio Figueiredo, nº 2, Centro, Bayeux/PB. 

Fones 3232.3509/98143.6548. 

yasminfarma23@gmail.com 

DESENHOS REALISTAS: Matheus, jovem de nossa 

Igreja, é um desenhista que trabalha com 

desenho a grafite. Contato: Sérgio, pai de 

Matheus. Fones (83) 981911803.  

Preço a combinar. 

RABICÓ FESTAS. Org. Marluce e Pollyana. 

Fabricação de rococó (trabalho artesanal em 

papel de seda) para festas infantis e juvenis etc. 

Rua Mª das Graças Oliveira Cartaxo, 116 - Geisel. 

Prox. à Igreja Congregacional. 

Fones: 98759–3099, 98736-0207 
 

DIA DA BENEFICÊNCIA - 26/06/16 
 
 
 


