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BOLETIM DOMINICAL – 09/07/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

A Crucificação (Mc 15.21-41) 
Depois de vilipendiado pelos soldados da guarnição 
romana, o Senhor Jesus foi levado para ser crucificado. 
Como era costume, o condenado a morte levava a sua 
própria cruz para o lugar de crucificação (a haste menor). 
(A haste maior já se encontrava no local da crucificação). 
Na caminhada Jesus não aguentou o peso do madeiro e 
foi auxiliado, a mando dos soldados, por um homem 
chamado Simão Cireneu. Pregado Jesus na cruz, os 
soldados tentaram dar-lhe um entorpecente para diminuir 
as suas dores, mas Ele o recusou. As vestes de Jesus 
foram repartidas entre os soldados e sua túnica sorteada 
entre eles. Marcos nos diz que a crucificação foi na hora 
terceira (nove horas da manhã). Na haste superior 
colocaram uma placa com a sua acusação: O Rei dos 
Judeus. Dois malfeitores foram crucificados com Jesus, 
um a sua direita e o outro a esquerda. Os transeuntes e 
os sacerdotes zombavam dele e o insultavam. Chegada 
a hora sexta (doze horas) houve trevas até a hora nona 
(três horas da tarde). Na hora nona, Jesus clamou: Eloí, 
Eloí lama sabactani? Que, traduzido, é: Deus meu, Deus 
meu, por que me desamparastes? Um dos soldados 
embebeu uma esponja com vinagre e pô-la num caniço e 
a chegou à boca de Jesus e Ele provando o vinagre, 
exclamou: Está consumado, e dando um grande brado, 
expirou. Marcos nos diz que o véu do santuário se rasgou 
em duas partes de alto a baixo. Marcos nos diz também 
que o centurião, o militar que comandava a crucificação, 
vendo como Jesus morrera, disse: Verdadeiramente este 
homem era o Filho de Deus. Observando o drama do 
Calvário, estavam algumas mulheres, dentre elas Maria 
Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor e de José, e 
Salomé, mulheres essas que eram seguidoras de Jesus 
e o serviam em seu ministério.      Eudes Lopes Cavalcanti               
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

09 – Pr. Éber Lucena; 16 – Miss. Virgínia;  
23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Samuel 

CULTO DEVOCIONAL 
16–Pb Carlos Alberto;23–Dc Nivaldo;30–Leandro(Léo) 
                            MOCIDADE (SÁB) 

15 – Dc. Josias; 22 – Dc. Fabiano; 29 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

12 – Laércia; 19 – Claudeilsa; 26 -  Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

            (19) – Bosco; (12,26) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

09 – Dc. Bonifácio; 16 – Pb. Silas;  
23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Formiga 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

09 – Pb. Saul; 16 – Ev. Davi;  
23 – Pb. Saul; 30 – Dc. Fabiano 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – Pr. Samuel; 16 – Pr. Waldemar;  
23 – Dc. Francisco; 30 – Pr. Samuel 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
11 – Pr. Formiga; 18 – Pr. Samuel; 25 – Dc. Fabiano 

ESCALA DLOV 
09 – Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani 

16 - Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani 
23 - Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani 
30 – Cantores Solos/Conjunto Getsêmani 

CPADFM 
15– Pr. Waldemar; 22 – Pr. Formiga; 29 – Pr. Jedaías 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Demétrio/Murilo; Terça – Euclides 

“Servi ao Senhor com alegria” 
 

ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA IGREJA (16,17/09) 

PRELETORES: PASTORES THOMAS MAGNUM,  

ANDRÉ SOARES E PEDRO INÁCIO. 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

VIAGEM DE STEFANIE: Stefanie, esposa do Diác. Bruno 
viajou no dia 01/07 para o Rio de Janeiro a fim de assumir 
um cargo no IBGE para o qual foi concursada. O plano do 
casal é que ela consiga uma transferência para João 
Pessoa onde seu esposo trabalha (DNIT). Enquanto isso 
eles se alternarão numa ponta aérea João Pessoa/Rio de 
Janeiro. Oremos por esse jovem casal. 
CULTO ESPECIAL DAS AUXILIADORAS (14/07): na 
próxima sexta-feira teremos um culto especial promovido 
pelo DAUC de nossa Igreja. Preletora: Miss. Vilma. Todas 
as irmãs estão convidadas para esse culto. Haverá um 
lanche após o culto.  

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
08,09 - Congresso Louvor; 16 – Dia da Mulher 
Congregacional; 23 – EBD Jovem; 23 – Aniversário Coral 
Filhos do Rei; 29,30/07 – EBF.  12/08 – Culto Aniversário 
da ALIANÇA (3IEC/JPA); 19,20 -  Aniversário Cong. Rota 
do Sol; 20 – Domingo Missionário; 20 – Dia do 
Congregacionalismo; 20 – Dia da Escola Bíblica 
Dominical; 26 – 50º Aniversário da ALIANÇA.                   
ANIVERSARIANTES DE JULHO: 02-Raphael Emmanuel; 
05- Mª Aparecida de Souza; 11-Mayra Dias (R. do Sol); 
13-Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-Walison Gomes; 
15-Kauã Ribeiro (E. Sátiro); 15-Misael Firmino; 15-Walison 
Gomes; 15-Geovâna Francisca (R. do Sol); 18-Mª do 
Carmo (R. do Sol); 19- Moisés da Silva; 20-Mª de Lourdes 
(E. Sátiro); 20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-Mirella 
Eduarda; 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso 
Vasconcelos; 24-Telma Fernandes; 25-Manuelly Millena 
(R. do sol); 27-Christyanne Gomes; 29-Felipe José; 30-
Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia Farias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras 

 1 - Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. 
2 - Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor. 
3 - Dizei a Deus: Quão terrível és tu nas tuas obras! Pela 

grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus 
inimigos. 4 - Toda a terra te adorará, e te cantará 

louvores, e cantará o teu nome. (Selá) 
5 - Vinde e vede as obras de Deus; é terrível nos seus 
feitos para com os filhos dos homens. 6 - Converteu o 

mar em terra seca; passaram o rio a pé; ali nos 
alegramos nele. 7 - Ele domina eternamente pelo seu 
poder; os seus olhos estão sobre as nações; não se 

exaltem os rebeldes. (Selá) 
8 - Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do 
seu louvor; 9 - ao que sustenta com vida a nossa alma e 

não consente que resvalem os nossos pés.  
10 - Pois tu, ó Deus, nos provaste; tu nos afinaste como 
se afina a prata. 11 - Tu nos meteste na rede; afligiste os 

nossos lombos. 12 - Fizeste com que os homens 
cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo 

e pela água; mas trouxeste-nos a um lugar de 
abundância. 

13 - Entrarei em tua casa com holocaustos; pagar-te-ei 
os meus votos, 14 - que haviam pronunciado os meus 
lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na 
angústia. 15 - Oferecer-te-ei holocaustos de animais 

nédios, com odorante fumaça de carneiros; oferecerei 
novilhos com cabritos. (Selá) 

16 - Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu 
contarei o que ele tem feito à minha alma. 17 - A ele 

clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha 
língua. 18 - Se eu atender à iniquidade no meu coração, 
o Senhor não me ouvirá; 19 - mas, na verdade, Deus me 

ouviu; atendeu à voz da minha oração. 
20 - Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, 

nem desviou de mim a sua misericórdia. 
###### 

Neste mês o Pastor Jedaías está liberado 
para cuidar de sua esposa convalescente. 

 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
MATEUS – O CRISTO 

 

Vimos que todos os livros do Antigo Testamento falaram 
sobre o Messias, direta ou indiretamente, através de 
profecias, instituições, tipos, figuras, etc. Entre o Antigo e 
Novo Testamento temos um período de quatrocentos anos 
quando Deus não falou através de profetas, conhecido como 
silêncio profético, ou período interbíblico. O Novo 
Testamento começa com o Evangelho de Mateus. Mateus 
fora um dos apóstolos e testemunha ocular de toda a vida 
ministerial de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu livro, 
juntamente, com os evangelhos de Marcos e Lucas, são 
chamados de Evangelhos Sinóticos porque os relatos são 
similares. Os registros nesse Evangelho sobre o nascimento 
e infância de Jesus (anunciação do nascimento, nascimento, 
a fuga da família para o Egito para escapar da sanha 
assassina de Herodes o grande, e a sua volta para Nazaré 
onde seria criado), e da sua vida em Nazaré como 
carpinteiro, certamente Mateus o fez baseado em 
testemunhos de terceiros, pois só a partir da sua chamada 
para o apostolado é que ele passou a ser testemunha ocular 
dos fatos registrados em seu Evangelho. Esse Evangelho 
tem uma peculiaridade interessante que é apresentar Jesus 
aos judeus como o Rei de Israel, da casa real de Davi, o Rei 
Messiânico prometido no Antigo Testamento e para isso 
Mateus começa o seu Evangelho com uma genealogia de 
Jesus a partir de Abraão, tendo como ponto central o rei Davi 
e os seus descendentes até chegar a Cristo, filho de José, 
da casa de Davi. Quando Mateus pontua os fatos relevantes 
sobre a vida de Jesus sempre o faz dizendo: isso aconteceu 
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta fulano de 
tal. Na biografia de Jesus, Mateus registrou o batismo de 
Jesus por João Batista, a sua unção pelo Espirito Santo, o 
famoso Sermão do Monte, as Parábolas do Reino, os 
milagres realizados por Cristo, o Sermão Escatológico, e ele 
fez um registro pormenorizado da semana final de Jesus 
culminando com a sua morte ignominiosa na Cruz do 
Calvário, sua gloriosa ressurreição e a grande comissão 
dada a Igreja para que pregasse o Evangelho, batizasse os 
novos conversos e os discipulassem, terminando o relato 
com a promessa de Jesus de que estaria sempre com eles. 
. 

CONGRESSO DE LOUVOR: começou ontem o congresso 
de louvor organizado pelo DLOV. Hoje pela manhã teremos 
duas palestras em dois lugares distintos da Igreja. Após o 
momento do congresso, teremos uma feijoada. A taxa é de 
R$ 10,00. No culto da noite pregará Pr. Eber Lucena.  
ACIDENTE IRMÃ LILIANE:  Liliane Liger, esposa do Pastor 
Jedaías, sofreu graves queimaduras num restaurante nos 
Bancários. Um recipiente com álcool usado pela funcionária 
do restaurante explodiu e atingiu três pessoas dentre elas 
Liliane. Ela continua convalescendo no Trauma. 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: na terça-feira passada, 
numa rápida assembleia extraordinária, foi recebida como 
membro da Igreja a irmã Ciana de Fátima G. Silva. Damos 
as boas vindas a Ciana à membrezia de nossa Igreja. 
DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: no próximo 
domingo a noite será celebrado o Dia da Mulher 
Congregacional. No culto pregará a irmã Virgínia Macedo. 
CIRURGIA PASTOR EUDES: amanhã pela manhã o Pastor 
da Igreja se submeterá a uma cirurgia no Hospital 
Samaritano. Oremos por ele para que tudo corra bem, para 
a glória de Deus e alegria dele, da família e da Igreja.  Como 
a cirurgia é de pequena monta o Pastor pede a 
compreensão dos irmãos quando a possíveis visitas. A 
comunicação da evolução da saúde do Pastor será dada 
através do mesmo pelo WhatsApp e pelo Boletim da Igreja.  
TRABALHOS IGREJA NA CONVALESCENÇA PASTOR:  
O Pr. Walter ficará como responsável pela Igreja na 
ausência do Pr. Eudes, tendo o Pr. Samuel como o seu 
auxiliar imediato.  A direção dos cultos dos domingos à noite, 
no restante deste mês, é de responsabilidade do Pr. Walter. 
A Classe de Jovens ficará sob a responsabilidade do Dc. 
Josias.  As contribuições, tanto as recebidas pelo ofertório 
nos domingos à noite ou fora dele, devem ser entregues ao 
tesoureiro Pb. Genison Brito, na sua ausência, ao Pb. 
Evandro José. Os boletins semanais continuarão sendo 
elaborados pelo pastor da Igreja.  Houve alteração na escala 
de obreiros: O Pr. Samuel substituirá o Pr. Walter hoje no 
José Américo e o Pb. Silas na Rota do Sol no dia 16/07. 
Claudeilsa substituirá Liliane no Círculo de Oração no dia 
19/07. A direção do culto das terças-feiras é do Pr. Samuel 
bem como a do momento de oração e estudo bíblicos nas 
quintas-feiras. Os Pastores Waldemar, Formiga e Jedaías 
observem a escala para o programa na CPADFM.   Neste 
mês o Pr. Waldemar dará assistência na Rota do Sol nas 
terças-feiras e o Pr. Formiga aos domingos.    (Pr. Eudes). 
 


