
Reflexões no Evangelho de Marcos
O Maior no Reino dos Céus (9.33-37)

    Numa de suas idas à Cafarnaum o Senhor Jesus 

observou que os seus discípulos vinham discutindo 

acaloradamente. Em sua casa naquela cidade, Jesus 

perguntou o que eles discutiam pelo caminho, e eles 

receosos ficaram em silêncio e não deram resposta ao 

que o Mestre perguntara. Como Jesus sabia como Deus 

que era o que eles discutiam egoisticamente (quem 

seria o maior no Reino de Deus), aproveitou o ensejo 

para ensinar-lhe que no Reino de Deus, quem quisesse 

ser o maior fosse o menor, e quem quisesse ser o 

primeiro fosse o último, dando-lhes uma expressiva 

lição sobre humildade. Em seguida, Jesus tomou uma 

criancinha em seus braços e disse para eles: “Qualquer 

que receber uma destas crianças em meu nome a mim 

me recebe; e qualquer que a mim me receber recebe 

não a mim, mas ao que me enviou” Mc 9.37. Com estas 

palavras o Senhor Jesus estava dizendo para eles que 

ao invés do sentimento egoísta que enchia os seus 

corações, eles deveriam ter um coração sensível, 

amoroso, receptivo para receber a todos em seu nome, 

inclusive as criancinhas. Nesta mesma passagem 

bíblica o Senhor Jesus revelou a grande verdade da 

profunda união que ele tinha com o Pai Celeste, a ponto 

de dizer que quem O recebe,  recebe ao Pai que o 

enviou.       
                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti
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 CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ)
12/11 – Avanço Missionário Ernani Sátiro; 15/11 – 
Manhã de Jejum e Oração; 26,27/11 – Aniversário 
DMOC. 03/12 - Reunião Lideranças (almoço); 09/12 
– Culto de Gratidão Celízia; 11/12 – Dia da Bíblia (2º 
domingo de dezembro); 11/12 – Programação DERE; 
16/12 – Culto de Gratidão Antônia; 18/12 – Jantar de 
Confraternização Igreja; 23/12 – Jantar de 
Confraternização Valentina; 25/12 – Celebração do 
Natal; 31/12 – Culto de Final de ano. 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
02-Jhulia Belmont (filha/Rivanda); 02-Helena 
(filha/Christyanne); 03-Joyce André; 04- José Trajano; 
04-Artemísia Fragoso; 05-Miss. Isabel (Valentina); 
05-Rebaca Rayana (Valentina); 06-Ana Weslia 
(neta/Fátima Rodrigues); 07-Iury Costa; 08-Fernanda 
da Silva; 08-Luana Vitória (filha/Adriana); 09-Raquel 
Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 11- Welington Arisson 
(E. Sátiro); 11-Adielson Cavalcanti (R. do Sol); 11-
Eudes Júnior; 13- Kaio Ribeiro (E. Sátiro); 14-Renata 
Cristina (Valentina); 14-Diác. João Bosco; 15-Mª José 
Alves; 15-Mª José Felipe; 15-Manoel dos Santos (R. do 
Sol); 15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela 
Gomes (E. Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Joanne 
Daienne; 18-Dayse Evelyn; 18-Walquiria de Oliveira 
(Valentina); 18-Francisco Pereira (E. Sátiro); 19- 
Cleytiane Martins (E. Sátiro); 20-Geysa Carla; 20- 
Maciel  Santos Arruda do dia 22-Lindalva Serafim; 22-
Ediene Thalita (Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-
José Francisco (Valentina); 23-Josinaldo da Silva 
(Naldinho); 24-Ana Karoline (Valentina); 24-Cristina 
Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátiro); 26-Daniela 
Marinho (R. do Sol); 26-Joquebede Porfírio; 28-Jairo 
da Costa (J. Américo); 30-José Monsão (Valentina) e 
30-Ruanna A. Cavalcanti.

 

 

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO)

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

13 – (D) Pb. Valdenor, (P) Pr. Walter; 
20 – (D) Pb Evandro, (P) Ev. Davi; 

27 – (D) Dc. Murilo, (P) Pr. Hamilton (?) 
CULTO DEVOCIONAL

06 – Pr. Eudes;  
20 – Pb. Evandro; 27 – Dc. Murilo

MOCIDADE (SÁB)
Responsabilidade do Pastor Walter

CULTO DA HORA NONA (QUA)
02 – Adriana Felix; 09 – Pr. Samuel; 16 - 

Marlene; 23 – Laércia; 30 – Iza Maria
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)

 (02,16,30) – Bosco; (09,23) - Meireles
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)

06 – Pb. Severino; 13 – Pr. Enoaldo; 
20 – Pb. Franklin; 27 – Pr. Samuel

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)
06 – Pr. Jedaías; 13 – Dc. Bonifácio; 

20 – Pr. Walter; 27 – Pr. Jedaías
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)

06 – Pr. Walter; 13 – Pb. Silas; 
20 – Asp. Dc. Fabiano; 27 – Pb. Saul

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
06 – Pr. Samuel; 13 – Pb. Emanuel; 

20 – Pb. Silas; 27 – Pb. Carlos Alberto
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA
Responsabilidade Pastor da Igreja

CASA DE ACOLHIDA
19 – Ev. Davi; 26 - Dc. Josias

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor
ESCALA DE DIÁCONOS

Hoje: Gentil/Bruno; Ter – Euclides
ATENÇÃO, OBREIROS! SEMANALMENTE OLHEM A 

ESCALA DE OBREIROS, POIS ÀS VEZES 
PRECISAMOS FAZER ALGUMA ALTERAÇÃO.



CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar em culto 

solene a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que a 

Ceia é o símbolo memorial da morte redentora de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Portanto, subamos à casa do Senhor 

para juntos celebrarmos a Eucaristia. “Fazei isto em 

memória de mim”.
AVANÇO MISSIONÁRIO NO ERNANI SÁTIRO: no 

próximo sábado teremos um avanço missionário nas 

imediações da Congregação do Ernani Sátiro. Esse 

avanço é coordenado pela nossa Secretaria de Missões 

(SEMI) junto com a liderança daquela congregação. 

Cooperem!
ASSEMBLEIA DA IGREJA: no próximo domingo, no 

horário das 09h às 10h, iremos realizar a nossa assembleia 

de membros. Os tesoureiros dos diversos departamentos e 

congregações da Igreja entreguem os seus relatórios 

financeiros para ser apresentados à Igreja.
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: no dia 15 de novembro 

(feriado nacional), realizaremos uma manhã de jejum e 

oração. A reunião terá inicio as 09h. A direção do culto é de 

responsabilidade do Pastor da Igreja. A preleção bíblica de 

30 minutos é de responsabilidade do Pastor Jedaías. 

Devido esse feriado ser numa terça-feira, o culto de oração 

da Igreja será realizado junto com a manhã de jejum e 

oração. 
NOTA DE FALECIMENTOS: faleceram na semana 

atrasada e na passada as seguintes pessoas: Marcos 

César Cavalcanti (irmão caçula do Pastor Eudes), Severino 

Duarte da Costa (irmão de Lúcia Diniz) e Joana Meireles 

(irmã do Diácono Meireles). Às famílias enlutadas os 

sentimentos dos que fazem a III IEC/JPA. 
MEMBREZIA DA IGREJA: se alguns dos irmãos que não 

são ainda membros da nossa Igreja, mas que estão 

participando regularmente dos trabalhos  há mais de três 

meses, e se sentem bem entre nós e querem se congregar 

conosco como membros da III IEC/JPA procurem a irmã 

Aneilde, secretária, para preenchimento da ficha de 

membros, para que possamos apresentá-los na 

assembleia da Igreja que será realizada no próximo 

domingo pela manhã.

                        Cristo na Bíblia                  
Números – A Rocha Ferida 

Depois da nação de Israel ser organizada no Sinai 
(construção do Tabernáculo, instituição do sacerdócio, 
entrega da Lei e organização do exército), o povo de Deus 
levantou acampamento e foi em direção da terra da 
promessa. As diretrizes dadas por Deus foram observadas 
rigorosamente. As doze tribos de Israel marchavam sob as 
bandeiras de quatro tribos líderes (Judá, Rubem, Efraim e 
Dã). Quando acampados, o tabernáculo era instalado no 
centro e as tribos em volta. Quando da ordem divina para a 
caminhada o acampamento era desmontado e levado 
pelos levitas. Na caminhada, a arca da aliança ia à frente 
do exército. Sobre o povo de Deus, de dia estava uma 
nuvem e de noite uma coluna de fogo, para que o povo 
pudesse caminhar de dia e de noite, segundo a vontade de 
Deus. A nuvem e a coluna de fogo falam também de Cristo, 
uma como sombra e a outra como luz. A caminhada para 
Canaã durou trinta e nove anos, devido à incredulidade do 
povo quando se instalara em Cades Barnéia, próxima a 
fronteira de Canaã, no episodio do relatório dos doze 
espias. Na caminhada houve muitos problemas 
(murmurações, rebeliões contra Moisés, inclusive dos 
seus irmãos Miriã e Arão e, principalmente, através de 
Coré, Datã e Abirão, o episódio com o profeta adivinho 
Balaão, etc). Quando Israel saiu do Egito, depois da 
passagem do Mar Vermelho, o povo não tinha agua para 
beber e Deus mandou Moisés ferir uma rocha e dela brotou 
água que dessedentou a sede do povo (Ex 17.1-7). Na 
caminhada para Canaã, após o tempo no Sinai, em 
determinado lugar, o povo não tinha o que beber e houve 
murmuração contra Moisés. Após buscar a orientação 
divina, Moisés, com raiva do povo, feriu a rocha e dela 
brotou água que saciou a sede deles. Por causa de sua 
desobediência, pois Deus mandara que ele falasse a 
rocha e não que a ferisse, ele perdeu a benção de entrar 
em Canaã. A rocha representava a Cristo e não deveria ser 
ferida duas vezes, pois Ele seria ferido uma única vez, na 
cruz. Paulo disse que Jesus era a rocha que dera água 
para saciar a sede espiritual do povo, e que o 
acompanhara na caminhada (1 Co 10.4).  

Pr. Eudes L. Cavalcanti

LEITURA BÍBLICA 
Salmo 63

Davi anela pela presença de 
Deus

1- Ó Deus, tu és o meu Deus; de 
madrugada te buscarei; a minha 
alma tem sede de ti; a minha 
carne te deseja muito em uma 
terra seca e cansada, onde não há 
água, 2 - para ver a tua fortaleza e 
a tua glória, como te vi no 
santuário. 3 - Porque a tua 
benignidade é melhor do que a 
vida; os meus lábios te louvarão. 4 
- Assim, eu te bendirei enquanto 
viver; em teu nome levantarei as 
minhas mãos.5 - A minha alma se 
fartará, como de tutano e de 
gordura; e a minha boca te 
louvará com alegres lábios, 6 - 
quando me lembrar de ti na 
minha cama e meditar em ti nas 
vigílias da noite. 7 - Porque tu 
tens sido o meu auxílio; jubiloso 
cantarei refugiado à sombra das 
tuas asas. 8 - A minha alma te 
segue de perto; a tua destra me 
sustenta.9 - Mas aqueles que 
procuram a minha vida para a 
d e s t r u í r e m  i r ã o  p a r a  a s 
profundezas da terra. 10 - Cairão 
à espada, serão uma ração para as 
raposas. 11 -  Mas o  rei  se 
regozijará em Deus; qualquer 
que por ele jurar se gloriará; 
porque se tapará a boca dos que 
falam mentira.              

ANIVERSÁRIO DO DMOC
(26,27/11)
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