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BOLETIM DOMINICAL – 09/04/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

       O Sermão Profético (Continuação) (Mc 13.14-23) 

     Nessa parte do seu sermão profético, o Senhor Jesus 
continua tratando sobre a questão da destruição de 
Jerusalém, que ocorreu no ano 70 da era cristã. Ele 
começa falando sobre a abominação da assolação, ou 
seja, a profanação do templo quando as insígnias 
romanas (a águia) seriam instaladas dentro do santuário 
israelita. Falou também sobre o perigo que sofreriam 
aqueles que estavam na cidade e proferiu um lamento 
sobre aquelas que estavam grávidas e das mães com 
filhos menores, e exortou para que se orasse para que a 
fuga deles de Jerusalém não acontecesse no inverno, 
pois isso dificultaria enormemente essa ação. Em 
seguida Jesus, falou sobre a grande aflição que iria se 
abater sobre os judeus naquele período, e sobre o 
mundo no período que antecederia a sua segunda vinda. 
“porque, naqueles dias, haverá uma aflição tal, qual 
nunca houve desde o princípio da criação, que Deus 
criou, até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não 
abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria; 
mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou 
aqueles dias” Mc 13.19,20. Falou ainda Jesus sobre o 
surgimento de falsos salvadores (falsos cristos) que 
surgiriam nesse período e falso alarme que seria dado 
naquele período sobre a vinda do Messias, esperado 
ainda por Israel. É bom esclarecer que para um 
segmento evangélico esse texto (Mc 13.14-23) refere-se 
ao período tribulacional escatológico e não aos dias de 
aflição quando do cerco e destruição da cidade de 
Jerusalém nos final da década de 60 e no inicio do ano 
70 da era cristã. Terminando essa parte, Jesus os 
adverte que de antemão tinha avisado a todos o que 
aconteceria no futuro.           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                 
       

       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

09 – Pr. Walter; 16 – Dc. Josias;  
23 – Miss. Edileusa Veras; 30 – Pr. Cabral 

CULTO DEVOCIONAL 
09 – Pb. Evandro; 30 – Dc. Marçal 

                            MOCIDADE (SÁB) 
15 – Dc. Josias;  

22 – Dc. Fabiano; 29 – Pr. Formiga 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

12 – Claudeilza;  
19 – Adriana Félix; 26 – Marlene 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
               (19) – Bosco; (12,26) – Meireles  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
09 – Pr. Jedaías; 16 – Pr. Walter;  
23 – Pb. Silas; 30 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
09 – Pr. Formiga; 16 – Pb. Saul;  
23 – Dc. Fabiano; 30 – Pb. Silas 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – Pr. Waldemar; 16 – Pr. Formiga;  
23 – Pr. Samuel; 30 – Pb. Emanuel 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 
22 – Pr. Waldemar 

ESCALA DLOV 
09 – Conj. Ebenézer; 16 – Coral Infantil;  

23 – Conj. Ebenézer; 30 – Coral dos Jovens 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Euclides/Marconi 
Terça – Bruno 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 

14/04 – Manhã de Jejum e Oração; 15/04 – Intercâmbio 
UAC`s (Bancários); 16/04 – Dia do DERP; 16/04 – 
Domingo Missionário; 21/04 – Manhã de Jejum e Oração; 
22/04 – Avanço Missionário (a definir); 23/04 – Aniversário 
Conjunto Ebenézer; 28/04 – Programação DLOV. 01/05 – 
Dia do Jovem Congregacional; 05,12,19,26/05 – Mês do 
Lar; 06/05 – 2º Encontro Avivamento Belo Jardim/PE; 
13/05 – Intercambio UAC`s (Valentina); 14/05 – Dia das 
Mães; 20/05 – 5º Aniversário Programa A Voz 
Congregacional; 25/05 – Dia da Missionária 
Congregacional; 27/05 – Avanço Evangelístico Ernani 
Sátiro; 27,28/05m – Aniversário Cong. Ernani Sátiro.                     
                    
                     ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-
Cristiane Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-
Zenaide Ferreira, 08-Mizael Meireles (Neto/Adeilda), 08-
Brenda Edinalva (E. Sátiro) 09-Joseline (Line), 09-
Warley Lamartine, 10-Mª José Costa, 15-Vera Lúcia, 
15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 16-
Josenildo de Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer Belmont 
(filha Rivanda), 17-Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 
19-Jucyfranci Maria (E. Sátiro),21-Hercília Santos (R. do 
Sol), 22-José Francisco, 23-João Neto, 23- Sérgio 
Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel Ferreira (E. 
Sátiro), 26-Larissa Lopes, 26- Mariana Batista 
(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-Edson Gabriel 
(filho/TEI), 30-Mª de Lourdes e 30-Dc. David Barcelos. 
 

 

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 BIBLICA  - Salmo 143 

O salmista ora para que  

seja livre de inimigos 

  1 - Ó Senhor, ouve a minha oração! Inclina os 
ouvidos às minhas súplicas; escuta-me segundo 
a tua verdade e segundo a tua justiça 2 - e não 

entres em juízo com o teu servo, porque à tua 
vista não se achará justo nenhum vivente. 
3 - Pois o inimigo perseguiu a minha alma; 
abateu-me até ao chão; fez-me habitar na 
escuridão, como aqueles que morreram há 
muito. 4 - Pelo que o meu espírito se angustia 
em mim; e o meu coração em mim está 
desolado. 5 - Lembro-me dos dias antigos; 
considero todos os teus feitos; medito na obra 
das tuas mãos. 6 - Estendo para ti as minhas 
mãos; a minha alma tem sede de ti como terra 
sedenta. (Selá) 
7 - Ouve-me depressa, ó Senhor! O meu espírito 
desfalece; não escondas de mim a tua face, 
para que eu não seja semelhante aos que 
descem à cova. 8 - Faze-me ouvir a tua 
benignidade pela manhã, pois em ti confio; faze-
me saber o caminho que devo seguir, porque a ti 

levanto a minha alma. 9 - Livra-me, ó Senhor, 
dos meus inimigos; porque em ti é que eu me 
refugio. 
10 - Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o 
meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por terra 
plana. 11 - Vivifica-me, ó Senhor, por amor do 
teu nome; por amor da tua justiça, tira a minha 
alma da angústia. 12 - E, por tua misericórdia, 
desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os 
que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. 
 
   

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
DANIEL – O MESSIAS PROMETIDO 

Daniel, juntamente com Hananias, Misael e Azarias, foi 
levado cativo para a Babilônia na primeira leva de cativos. 
Lá Deus o abençoou maravilhosamente, sobrevivendo a 
quatro reis (Nabucodonosor, Belsazar Ciro e Dario) 
sempre ocupando posição de liderança nos reinos dos 
caldeus e dos medos-persas. Quanto ao livro que 
escreveu, o mesmo se divide numa parte histórica (1-6) e 
outra profética  (7-12). Na parte histórica encontramos a 
corajosa decisão que aqueles jovens tomaram de não se 
contaminarem com os manjares da corte babilônica. Deus 
os honrou por essa decisão e os abençoou, inclusive 
dando a Daniel o dom de interpretação de sonhos. Daniel 
Elucidou um sonho que Nabucodonosor tivera e foi 
galgado a chefe dos magos de Babilônia. O livro fala ainda 
sobre o episódio da fornalha de fogo ardente, e de Daniel 
na cova dos leões. Quanto à sua parte profética o livro faz 
menção ao império grego dividido e a luta entre os 
ptolomeus (Egito) e selêucidas (Síria). Fala ainda sobre 
setenta semanas de anos que viriam sobre Israel, profecia 
essa que se cumpriu na história, a partir da ordem para a 
reconstrução de Jerusalém 457 a.C. até o ano 34 d.C (?). 
No que se refere à Cristologia, o livro fala sobre uma pedra 
que fora tirada de uma montanha sem auxilio de mãos, 
que velozmente bate nos pés da estátua do primeiro 
sonho de Nabucodonosor e a destrói, e em seu lugar essa 
pedra torna-se um reino que durará para sempre e jamais 
será destruído (Dn 2.44). O capitulo sete do livro nos 
revela sobre a vinda do Filho do Homem em glória, que 
subjugará os reinos do mundo e implantará o seu reino 
eterno (Dn 7.13,14). Nas Setenta Semanas, o Messias é 
revelado como o príncipe que seria tirado (morto) como 
marco maior dessa profecia. No final do livro, o juízo final é 
apresentado, onde todos ressuscitarão e serão julgados 
por Deus, e recompensados com a vida eterna ou com a 
condenação eterna, sendo esse Juiz, o Senhor Jesus 
conforme revelado nos evangelhos e nas cartas 
apostólicas. 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS: hoje à noite 09/04, logo após o 
culto, teremos uma assembleia para eleição de oficiais 
Diáconos (Bruno Nascimento, Fabiano Almeida, Marconi 
Cavalcanti e Nivaldo Batista) e de um Pastor Auxiliar 
(Samuel Santos). Terminaremos o culto mais cedo 
(19.30h) seguindo-se a assembleia. As Congregações 
também participarão da eleição nos mesmos moldes da 
Igreja Sede. Assim sendo, todos os cultos se encerrarão 
as 19.30h. Para as Congregações também serão 
distribuídas cédulas de votação e o Dirigente será o 
responsável por isso, excluindo o dirigente da 
Congregação do José Américo que é postulante ao cargo 
de Pastor Auxiliar, ficando o Presb. Carlos Alberto como 
responsável.  
SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO: na próxima sexta-feira 
teremos uma manhã de jejum e oração. O culto começará 
às 09h e se estenderá até as 11.30h. A direção do culto é 
de responsabilidade do Pastor Walter e a mensagem 
bíblica que versará sobre as sete palavras proferidas por 
Jesus na cruz é de responsabilidade do Pastor Eudes. 
Convidamos a toda a Igreja a se fazer presente nessa 
manhã, inclusive aos conjuntos Ebenézer e Getsêmani.  
DOMINGO DA RESSURREIÇÃO: no próximo domingo 
iremos comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus 
Cristo dentre os mortos. No culto da noite o coral infantil 
apresentará uma cantata e a pregação versará sobre o 
tema: A ressurreição do Senhor e sua implicação 
teológica para a Igreja, conforme relato dos evangelhos. 
DIA DO DERE: no próximo domingo pela manhã teremos 
uma programação especial sob a coordenação do 
Departamento de Educação Religiosa da Igreja. 
CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: Começa 
hoje a Classe de Preparação ao Batismo. Os 
interessados procurem o Pastor Samuel Santos. 
CAMISAS: Estamos providenciando camisas de malha 
com logomarca da nossa igreja e com dizeres “Eu Amo a 
minha Igreja”. Quem se interessar procure Aneilde e dê o 
número do manequim. Cada camisa custará R$ 15,00 
(branca) R$ 18,00 (colorida). Procurem Aneilde. 
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