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BOLETIM DOMINICAL – 04/09/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Cura dum surdo e gago em Decápolis 

(7.31-37) 

   Depois de relatar a expulsão de um demônio 

da filha da mulher siro-fenícia, Marcos relata a 

cura de um surdo gago acontecida numa das 

cidades de Decápolis, uma região a sudeste do 

Mar da Galiléia composta de dez cidades. O texto 

nos diz que um surdo e gago foi levado por 

algumas pessoas à presença de Jesus, que lhe 

pediram a cura dele. Marcos nos diz que o 

Senhor tirou-o do meio da multidão, meteu os 

dedos em seus ouvidos, cuspiu e tocou em sua 

língua e disse Effata, que quer dizer abre-te, e os 

seus ouvidos foram abertos e foi solta a prisão 

de sua língua e falava perfeitamente. Em seguida 

Jesus ordenou que não divulgasse o ocorrido, 

mas o curado não se conteve e divulgava a todos 

o que acontecera, gerando nos ouvintes um 

profundo sentimento de admiração, a ponto de 

dizerem que tudo o que Jesus fazia era bom. 

     Nesse episódio podemos identificar algumas 

lições: 1) é necessário falar de Jesus as pessoas 

e levá-las a fé em Cristo. O surdo e gago foi 

levado à presença de Jesus; 2) O valor da 

intercessão. Os que levaram o homem a Jesus 

rogaram por ele; 3) Deus tem os seus métodos 

de realizar as suas maravilhas e não precisa de 

ninguém dizer como deve fazer. Os que levaram 

o homem pediram que Jesus impusesse as mãos 

sobre ele; 4) O grande poder de que Jesus é 

possuidor. A cura foi imediata após a liberação 

de sua palavra, Effata; 5) Jesus tinha aversão a 

publicidade. O curado recebeu a ordem de não 

divulgar a cura; 6) Tudo o que Deus faz é bem 

feito.                    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 – Isabel; 11 – Fabinho; 25 – Jaciara   

 MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

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

28 - Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
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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  
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18 – Pb. Carlos Alberto; 25 – Pr. Eudes                  
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       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 108 
 

Davi louva a Deus pela vitória 

                   que lhe concedeu 
 
1 - Preparado está o meu coração, ó Deus; 

cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. 

2 - Despertai, saltério e harpa! Eu despertarei ao 

romper da alva. 3 - Louvar-te-ei entre os povos, 

Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações.  

4 - Porque a tua benignidade se eleva acima dos 

céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas 

nuvens. 

5 - Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória 

sobre toda a terra, 6 - para que sejam livres os 

teus amados; salva-nos com a tua destra e ouve-

nos. 

7 - Deus falou no seu santuário: Eu me 

regozijarei; repartirei a Siquém e medirei o vale 

de Sucote. 8 - Meu é Galaade, meu é Manassés; 

Efraim é a força da minha cabeça; Judá, o meu 

legislador. 9 - Moabe, a minha bacia de lavar; 

sobre Edom lançarei o meu sapato; sobre a 

Filístia jubilarei. 

10 - Quem me levará à cidade forte? Quem me 

guiará até Edom? 11 - Porventura, não serás tu, 

ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, 

com os nossos exércitos? 12 - Dá-nos auxílio para 

sairmos da angústia, porque vão é o socorro da 

parte do homem. 13 - Em Deus faremos proezas, 

pois ele calcará aos pés os nossos inimigos.                         

                         ##### 
 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO NO VALENTINA 

22 a 25/09 

As coisas que em breve devem acontecer (II) 
                       O Arrebatamento da Igreja 
No Seu programa eterno, Deus já determinou que o Senhor 

Jesus voltasse em glória a este mundo. Simultaneamente a 

Segunda Vinda do Senhor, ocorrerá o Arrebatamento da 

Igreja. As promessas do Arrebatamento da Igreja encontram-

se em Jo 14.1-3, 1 Ts 4.16-19, e 2 Ts 2.1. Segundo o texto de 1 

Tessalonicenses, quando da ocasião da Segunda Vinda do 

Senhor, os crentes falecidos irão ressuscitar com corpos 

glorificados e os crentes que estarão vivos naquela ocasião 

serão transformados.  Todos os crentes ressuscitados, desde a 

primeira pessoa que foi salva neste mundo até ao dia da 

Segunda Vinda de Cristo, juntos com os crentes 

transformados (a Igreja completa, sem faltar ninguém), 

serão impulsionados pelo Espírito Santo para se encontrar 

com o Senhor Jesus nos céus atmosféricos e a partir daí 

estarão para sempre com o Senhor. Para efeito didático  

segmentamos o Arrebatamento da Igreja em três partes, a 

saber: a) A ressurreição em glória dos crentes falecidos – 

“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com 

voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que 

morreram em Cristo ressuscitarão primeiro” 1 Ts 4.16 (Veja 

ainda Dn 12.2; Jo 5.28,29; 1 Co 15.52); b) A transformação 

dos crentes vivos – “Eis aqui vos digo um mistério: Na 

verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos 

transformados; Num momento, num abrir e fechar de olhos, 

ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os 

mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 

transformados” 1 Co 15.51,52 (Veja ainda Fp 3.21; 1 Ts 4.17); 

c) O encontro com o Senhor Jesus nos ares – “Depois nós, os 

que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com 

eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim 

estaremos sempre com o Senhor” 1 Ts 4.17 (Veja ainda Jo 

14.3; 2 Ts 2.1). Observem que nos textos citados o 

arrebatamento está intimamente ligado à segunda vinda do 

Senhor em glória. A Bíblia não fala de uma vinda secreta, 

sete anos antes da vinda em glória de Cristo, para arrebatar 

a Igreja, como inferem os dispensacionalistas, mas a liga 

diretamente à segunda vinda em glória como já dito acima. 

Também não haverá um arrebatamento parcial quando os 

que estiverem prontos serão arrebatados e os outros depois 

quando se prepararem. O arrebatamento contemplará a 

igreja toda e não parte dela.       Pr. Eudes L. Cavalcanti 
 

 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, num culto 

solene, iremos celebrar a Ceia do Senhor. 

Lembramos aos irmãos que a Ceia é o símbolo 

memorial da morte redentora de nosso Senhor 

Jesus Cristo. O Senhor mandou que a Sua 

igreja fizesse essa celebração periodicamente 

em memória dEle. Assim sendo, subamos com 

um coração agradecido à casa do Senhor e 

celebremos a Ceia com alegria no coração.  

SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09/09); 

Dirigentes/Preletores: Dia 05 – Presb. Léo/Pr. 

Samuel; Dia 06 – Pr. Eudes/Pr. Eudes; 07 – Pr. 

Eudes/Pr. Walter; 08 – Presb. Valdenor/Iza 

Maria; 09 – Diác. Antônio João/Davi Silva. Na 

quarta-feira, dia 07/09, o culto da Semana de 

Oração será junto com a Manhã de Jejum e 

Oração. Não teremos culto do Círculo de 

Oração na quarta à tarde, nem também à noite. 

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 

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

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

Wilton). Esses obreiros pregarão nos três 

cultos de aniversário, respectivamente. 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, bem como o Conjunto 

Ebenézer. No domingo à noite os conjuntos da 

Igreja Getsêmani e Coral  Filhos do Rei, 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 DA IGREJA - 17 e 18/09 
 

 


