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Reflexões no Evangelho de Marcos 
Cada um deve levar a sua cruz (8.34-38; 9.1) 

      Depois da conversa íntima com os seus 

discípulos, o Senhor Jesus dirigiu-se a eles 

novamente e a uma multidão que chamara a 

si e revela a todos o que Ele esperava de 

seus seguidores, sobre o desprendimento 

que eles deveriam ter diante da vocação 

para segui-lo: “Se alguém quiser vir após 

mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua 

cruz e siga-me” Mc 8.34. Em seguida, Jesus 

falou sobre a devoção que os seus 

seguidores deveriam ter a Ele a ponto do 

martírio. “... qualquer que perder a sua vida 

por amor de mim e do evangelho, esse a 

salvará” Mc 8.35. Ainda nessa conversa 

Jesus revela o altíssimo valor da alma 

humana. “Pois que aproveitaria ao homem 

ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” 

Mc 8.36. Depois, Jesus falou para eles sobre 

o seríssimo compromisso que o discípulo 

tem para com o seu Senhor, de não negar, 

por hipótese alguma, a fé cristã, pois se isso 

acontecesse quando Jesus viesse em sua 

glória se envergonharia dele. 

    Depois Jesus revelou que dentre a 

multidão que o ouvia alguns não provariam 

a morte sem antes ter chegado o reino de 

Deus. Essa revelação de Jesus não quer 

dizer que a Segunda Vinda do Senhor 

aconteceria durante a vida daquela geração 

e sim que da grande maioria da multidão 

presente poucos experimentariam a 

salvação eterna.   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti           

      

                                                  

     

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
09 – (D) Pr. Samuel, (P) SEMI; 16 – (D) Pb. 

Genison, (P) Dc. Josias; 23 – (D) Pb. Evandro, (P) 
Pr. Walter; 30 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes  

 

CULTO DEVOCIONAL 
16 – Raquel; 30 – Dc. Gentil 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
19 – Adriana Félix; 26 - Marlene Soares 

 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(19) - Meireles (26) - Bosco 

 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
09 – Pr. Enoaldo; 16 – Pb. Silas;  

23 – Pr. Enoaldo; 30 – Pb. Franklim 
 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
09 – Pr. Jedaías; 16 – Fabiano;  
23 – Pr. Jedaías; 30 – Ev. Davi 

 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
09 – Pb. Emanuel; 16 – Pr. Walter;  

23 – Pb. Saul; 30 – Pb. Silas 
 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
09 – Pr. Walter; 16 – Pb. Carlos Alberto;  

23 – Pr. Samuel; 30 – Pb. Emanuel 
 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

CASA DE ACOLHIDA 
15 – Ev. Davi; 29 – Dc. Josias 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Marçal/Euclides; Ter – Bonifácio 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

09/10 – Dia Nacional de Missões; 12/10 – Manhã 

de Jejum e Oração; 14 a 16/10 -  Conferência 

Missionária da ALIANÇA; 15/10 – Programação EBD 

Infantil; 21/10 – Culto Especial dos Homens; 23/10 

– Conferência EBD; 30/10 – Aniversário 

Auxiliadoras. 12/11 – Avanço Missionário Ernani 

Sátiro; 15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 18,19/11 

– Simpósio de Adoração; 26,27/11 – Aniversário 

DMOC.   

         ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro Bezerra (filho Pr. Walter); 02 – Sarah 

Bezerra (filha Pr. Walter); 02- Eudes L.  Cavalcanti; 04-

Wirlline da Silva; 04-Edson Gomes (Tei); 04- Vilma 

Bandeira (E. Sátiro); 05-Juliana Rodrigues; 05-Miss. 

Isabel Mª (Valentina); 05-Marília Gabriella (Valentina); 

06-Andressa Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 

07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-Rosilene Gomes 

(esposa de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 

10-Dc. Marcone da Silva (R. do Sol); 10-Valdete Oliveira 

(R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 

12-Dc. José Gentil; 12-Marina Emilly (E. Sátiro); 13-Mª 

de Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Ewerton 

Trajano (Valentina);17-Tiago de Andrade (filho/Ir. Vera); 

19-Yan Ferreira(E. Sátiro); 20-Josias Batista; 21- 

Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 22-Roberlândio 

Rufino(Robson); 23- Edaniely Souza(Valentina); 24-Carla 

Fernanda (Valentina); 24-Celeida Mª; 25- Verônica 

Carlos; 25-Carla Ferreira (Valentina); 27-Severino Rafael 

(R. do Sol); 27-Giuliano Mota (Valentina); 27-Severino 

Rafael (R. do Sol); 27-Edileuza (E. Sátiro); 28-Larissa 

Tito (R. do Sol) e 31-Erick Trajano (R. do Sol). 

 

 
 

 
 

 

 

09/10 – DIA NACIONAL DE MISSÕES 

 

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 96 
Convite a toda a terra para louvar e 

temer ao Senhor 
 

1 - Cantai ao Senhor um cântico 

novo, cantai ao Senhor, todos os 

moradores da terra. 2 - Cantai ao 

Senhor, bendizei o seu nome; 

anunciai a sua salvação de dia em 

dia. 3 - Anunciai entre as nações a 

sua glória; entre todos os povos, as 

suas maravilhas. 4 - Porque grande 

é o Senhor e digno de louvor, mais 

tremendo do que todos os deuses.  

5 - Porque todos os deuses dos 

povos são coisas vãs; mas o Senhor 

fez os céus. 6 - Glória e majestade 

estão ante a sua face; força e 

formosura, no seu santuário. 

7 - Dai ao Senhor, ó famílias dos 

povos, dai ao Senhor glória e força. 

8 - Dai ao Senhor a glória devida ao 

seu nome; trazei oferendas e entrai 

nos seus átrios. 9 - Adorai ao 

Senhor na beleza da santidade; 

tremei diante dele todos os 

moradores da terra. 

10 - Dizei entre as nações: O Senhor 

reina! O mundo também se firmará 

para que se não abale. Ele julgará 

os povos com retidão. 11 - 

Alegrem-se os céus, e regozije-se a 

terra: brame o mar e a sua 

plenitude. 12 - Alegre-se o campo 

com tudo o que há nele; então, se 

regozijarão todas as árvores do 

bosque, 13 - ante a face do Senhor, 

porque vem, porque vem a julgar a 

terra; julgará o mundo com justiça 

e os povos, com a sua verdade. 

 

   

                           O Estado Eterno 
O último tema tratado pela Escatologia Geral é o Estado 

Eterno, ou seja, a consumação de todas as coisas, quando 

tudo será definido e continuará sem alteração por toda a 

eternidade. O plano eterno de Deus em relação as suas 

criaturas morais tem início, meio e fim. A execução do plano 

começou quando da criação dos seres morais e continuará 

até a consumação, no futuro. Esse Estado Eterno contempla 

os anjos, os homens e a santíssima Trindade. Esse período se 

instalará logo após o Juízo Final, depois que o Senhor julgar 

os seres humanos e os anjos. A Bíblia nos fala deste assunto 

nestes termos: “Depois virá o fim, quando tiver entregado o 

reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o 

império, e toda a potestade e força. Porque convém que 

reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus 

pés. Ora o último inimigo que a de ser aniquilado é a morte. 

Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. ... E 

quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também 

o mesmo Filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe 

sujeitou, para que Deus seja tudo em todos” 1 Co 15.24-28. A 

Bíblia diz que quando da consumação de todas as coisas os 

crentes com seus corpos glorificados estarão para sempre 

com o Senhor (1 Ts 4.17), gozando plenamente da beatitude 

eterna, daquelas coisas preparadas por Deus para eles antes 

da fundação do mundo (1 Co 2.9). Diz ainda a Bíblia que os 

descrentes padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor 

e da glória do seu poder (2 Ts 1.9). Dos anjos diz a Bíblia que 

após o julgamento final o Diabo e seus anjos serão lançados 

no inferno quando, junto com os ímpios, serão atormentados 

para todo o sempre (Ap 20.10,15). Este mundo em que 

vivemos será destruído, purificado pelo fogo e Deus 

reorganizará as coisas criando novos céus e nova terra (2 Pe 

3.7-13). No livro de Apocalipse (21.1-4) nos é dito o seguinte: 

“E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro 

céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, 

João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus 

descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o 

seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis 

aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles 

habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará 

com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos 

toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem prato, nem 

clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são 

passadas”.                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

 

DIA NACIONAL DE MISSÕES (09/10): hoje 

teremos o nosso Domingo Missionário. Iremos 

celebrar ao Senhor dois cultos, sendo um pela 

manhã e o outro a noite. Pela manhã pregará o 

Pastor costariquense Florêncio, esposo de 

Claudiane. A noite pregará o Pastor Cláudio 

Alves, Congregacional, com larga experiência 

na obra missionária da nossa Denominação.  

OFERTA MISSIONÁRIA; hoje à noite iremos   

levantar a última parcela  da nossa oferta 

missionária deste ano para a obra missionária 

da ALIANÇA. O nosso alvo anual é de R$ 

2.000,00 e estamos levantando o ofertório em 

quatro etapas e a de hoje é a última, portanto o 

alvo do culto é R$ 500,00, e desse ofertório 

participarão as Congregações. Pedimos aos 

irmãos que colaborem com amor para a obra 

de missões. 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (12/10): na 

próxima quarta-feira, dia 12 de outubro, 

feriado nacional, teremos uma manhã de jejum 

e oração no templo sede. Convocamos toda a 

Igreja a participar dessa consagração devido a 

urgente necessidade que temos de buscar a 

face do Senhor. Lembramos aos irmãos, 

especialmente aos líderes da Igreja (pastores, 

presbíteros, diáconos e diretores de 

departamentos e dirigentes de congregação),  

que estamos vivendo dias maus em que 

precisamos mais do que nunca estar aos pés do 

Senhor orando. A consagração começará as 

09h e se prolongará até às 12h. Os irmãos que 

quiserem apresentar um cântico ao Senhor ou 

dar um pequeno testemunho procurem o Pastor 

da Igreja. Nessa consagração gostaríamos de 

contar com a participação do Conjunto 

Getsêmani. (Pr. Eudes). 

CIRCULO DE ORAÇÃO: devido a Manhã de Jejum 

e Oração na quarta-feira próxima, o culto de 

oração do Círculo de Oração fica suspenso, 

tendo a sua continuidade nas quartas-feiras 

seguintes.  

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS (21/10) – 

PREGADOR PR. ANDRÉ SOARES (BESSAMAR). 

LOUVOR – CONJUNTOS EBENÉZER E GETSÊMANI 

 


