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BOLETIM DOMINICAL – 11/09/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
Segunda multiplicação dos pães (8.1-9) 

   A segunda multiplicação de pães deu-se do 

lado do Mar da Galiléia oposto ao da primeira 

multiplicação. Marcos começa o seu relato 

dizendo que estava junto a Jesus uma grande 

multidão e como não tinham o que comer o 

Senhor Jesus manifestou a sua preocupação com 

a situação junto aos seus discípulos, dizendo: 

“Tenho compaixão da multidão, porque há já três 

dias que estão comigo e não têm o que comer. E, 
se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão 
no caminho, porque alguns deles vieram de 
longe” Mc 8.2,3. 

    No evangelho de Mateus como pano de fundo 

da segunda multiplicação de pães, nos é dito que 

a multidão tinha ido a Jesus para ser curada de 

seus males e ouvir a sua palavra (Mt 15.29—31). 

    Depois dos discípulos apreensivos colocarem 

a dificuldade natural do momento, o Senhor 

perguntou-lhes quantos pães eles tinham e a 

resposta foi sete pães e alguns peixes. Como foi 

feito da primeira vez, Jesus mandou que a 

multidão se assentasse, e tomou os pães e os 

peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos 

discípulos que distribuíram com a multidão, e 

todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram 

sete cestos cheios de pedaços de pães. Marcos e 

Mateus nos relatam que foram quatro mil a 

quantidade de homens alimentados. Depois de se 

alimentarem, Jesus os despediu. 

    Como na primeira multiplicação, podemos 

extrair como lição o extraordinário poder de que 

Jesus era possuidor, bem como a mensagem de 

cunho espiritual identificando Jesus como o Pão 

da Vida.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                                                  

     
   ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
11 – Pb. Valdenor, Pr. Walter; 18 – Pr. Eudes, 

Pr. Wilton; 25 – Pb. Evandro, Pr. Samuel   
CULTO DEVOCIONAL 

11 – Fabinho; 25 – Jaciara   
 MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
14 – Adriana Félix; 21 – Laércia;  

28 - Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (21) - Meireles (14,28) - Bosco 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

11 – Pr. Enoaldo; 
18 – Pb. Severino; 25 – Pr. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
11 – Dc. Marcone; 

18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

11 – Fabiano; 
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (QUI) 

(15) – Fabiano; 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

11 – Pr. Samuel; 
18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Eudes                  

         ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

CASA DE ACOLHIDA 
24 – Dc. Josias; 

 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor  
 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Bonifácio/Euclides; Ter – Marconi 
 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 

 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-  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). 
 

 
 

 

 

 

 

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 138 
 

Ação de graças a Deus pela sua 
fidelidade. Todos os reis o louvarão 

 
1 - Eu te louvarei, Senhor, de todo o 
meu coração; na presença dos deuses a 
ti cantarei louvores. 2 - Inclinar-me-ei 
para o teu santo templo e louvarei o 
teu nome, pela tua benignidade e pela 
sua verdade; pois engrandeceste a tua 
palavra acima de todo o teu nome.  
3 - No dia em que eu clamei, me 
escutaste; alentaste-me, fortalecendo a 
minha alma. 
4 - Todos os reis da terra te louvarão, ó 
Senhor, quando ouvirem as palavras 
da tua boca; 5 - e cantarão os 
caminhos do Senhor, pois grande é a 
glória do Senhor. 6 - Ainda que o 
Senhor é excelso, atenta para o 
humilde; mas ao soberbo, conhece-o de 
longe. 
7 - Andando eu no meio da angústia, 
tu me revivificarás; estenderás a mão 
contra a ira dos meus inimigos, e a tua 
destra me salvará. 
8 - O Senhor aperfeiçoará o que me 
concerne; a tua benignidade, ó Senhor, 
é para sempre; não desampares as 
obras das tuas mãos.                         

                         ##### 
 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO VALENTINA 

22 a 25/09 

As coisas que em breve devem acontecer (III) 
                              O Período Tribulacional 
Antes de a Grande Tribulação ser tratada no Novo 

Testamento, os profetas antigos já faziam menção ao 

“grande e terrível dia do Senhor”, dia ou período de tempo 

esse em que a humanidade sofreria os terríveis castigos de 

Deus (Jl 2.31; Ml 4.5;...). O Senhor Jesus em seu sermão 

escatológico registrado em Mateus, Marcos e Lucas, falou 

sobre um período de tribulação para todos, o qual nunca 

aconteceu antes nem acontecerá depois dele, e que se não 

fora abreviado por causa dos eleitos, ninguém escaparia. 

(Mt 24.21). Falando a Igreja de Filadélfia (Ap 3.10) o 

Senhor Jesus disse que a guardaria da hora da provação 

que havia de vir sobre o mundo inteiro para provar os que 

habitam na face da terra. Esse Período Tribulacional 

corresponde aos juízos de Deus previstos no Apocalipse 

através das sete trombetas e das sete taças, como 

manifestação da ira de Deus sobre o mundo iníquo 

(Apocalipse 8 a 18). Na Escatologia discute-se se a Igreja 

irá passar pela Grande Tribulação ou não. Um grupo de 

teólogos acha que não, que ela será arrebatada antes da 

sua instalação – são os Pré-Tribulacionistas. Outros 

admitem que a Igreja seja arrebatada no meio da Grande 

Tribulação – são os Meso-Tribulacionistas, e ainda outros 

pensam que a Igreja irá passar pela Tribulação, mas que 

será preservada por Deus dos juízos derramados sobre 

todos – esses são os Pós-Tribulacionistas. Quanto ao tempo 

da Grande Tribulação, uns acham que ela já aconteceu no 

primeiro século da era cristã – são os Preteristas. Outros 

acham que ela aconteceu e está acontecendo ao longo da 

história – são os Historicistas e outros acham que ela será 

um acontecimento futuro – são os Futuristas. É melhor 

pensar que o período tribulacional é um período de tempo 

de intenso juízo sobre um mundo incrédulo e que não 

aconteceu ainda, apesar de Deus sempre ter tratado, ao 

longo da História, os pecados dos homens através de seus 

justos juízos, pois o Senhor Jesus disse que nunca 

aconteceu algo similar a esse período nem antes dele nem 

depois. Quanto ao arrebatamento da Igreja, em relação ao 

período tribulacional, é melhor pensar que ele acontecerá 

após a Grande Tribulação, pois Paulo disse que a Segunda 

Vinda não ocorrerá sem antes vir a apostasia e a 

manifestação do anticristo, coisas essas previstas no 

período tribulacional (2 Ts 2.1-12).    Pr. Eudes L. Cavalcanti 

 

 

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.  

CONCLUSÃO DE CURSO: o nosso irmão 

colaborador Fabiano Almeida concluiu 

recentemente o curso superior de Análise e 

Desenvolvimento de Sistema, pela Faculdade 

UNOPAR. A colação de grau deu-se no domingo 

passado. Parabéns Fabiano, Deus continue 

abençoando sua vida e família. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na sexta-feira 

dia 02 de setembro, com a idade de 45 anos,  

Edjane Maria da Silva, irmã caçula do Pastor 

Enoaldo José e do Presbítero Evandro José, 

ambos de nossa Igreja. O sepultamento deu-se 

no dia seguinte na cidade de Dona Inês/PB. 

Edjane professava a fé em Cristo e descansou 

de suas labutas  partindo para a presença do 

Seu Senhor para o gozo da beatitude eterna. À 

família enlutada os sinceros sentimentos dos 

que fazem o ministério da III IEC/JPA.   

ANIVERSÁRIO DA IGREJA - 17 e 18/09 
 

 


