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BOLETIM DOMINICAL – 14/05/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

O Preço da Traição (Mc 14.10,11) 
Enquanto o Senhor Jesus tinha a conversa íntima com os 
seus discípulos relatada pelos capítulos 13 a 16 de João, 
o seu discípulo Judas Iscariotes tramava a sua entrega 
as autoridades judaicas. “E Judas Iscariotes, um dos 
doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lho 
entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram 
dar-lhe dinheiro; e buscava como o entregaria em 
ocasião oportuna” Mc 14.10,11. Uma questão que 
sempre me intrigou foi qual a motivação que levou Judas 
a entregar Jesus às autoridades israelitas, depois da 
convivência com Ele durante três anos, compartilhando 
com os outros apóstolos de quase todos os episódios 
que o Filho de Deus protagonizou. Será que foi a 
decepção que ele teve por tomar conhecimento de que 
Jesus não usou o seu poder para reivindicar o reinado 
sobre o povo de Israel? Será que foi porque não 
reivindicou o reinado messiânico ou não se opôs 
ferreamente ao domínio romano? Segundo o que se 
extrai do programa redentor, Judas já tinha sido 
designado por Deus para ser um dos instrumentos que 
levaria Jesus a cruz. Ele é identificado por Jesus como o 
filho da perdição e um cumprimento profético das 
Escrituras (Jo 17.12). Em Atos 4.27, na interpretação da 
profecia de Davi no Salmo 2.1-3, não se explica 
nominalmente que Judas tenha sido um dos instrumentos 
usados por Deus para a condenação de Jesus. Lá 
encontramos Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os 
povos de Israel. Judas, por ser judeu, encontra-se no 
último grupo de opositores de Jesus (os povos de Israel = 
sacerdotes, escribas, fariseus, herodianos, Judas). O 
preço da traição foi trinta moedas de prata, conforme a 
profecia de Zacarias 11.12,13.    Pr. Eudes L. Cavalcanti               
       

       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

14 – Pr. Walter; 21 – Pr. Samuel; 28 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

21 – Bruno; 28 – Dc. Josias 
                            MOCIDADE (SÁB) 

20 – Pr. Formiga; 27 – Dc. Fabiano  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

17 – Iza Maria;  
24 – Claudeilsa; 31 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

               (17,31) – Bosco; (24) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

14 – Pr. Formiga; 21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

14 – Pb. Saul; 21 – Pr. Formiga; 28 – Dc. Fabiano 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

14 – Pr. Samuel; 21 – Pb. Emanuel; 28 – Pb. Silas 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 
27 – Pr. Formiga 
ESCALA DLOV 

19 – Conj. Ebenézer; 26 – Conj. Getsêmani 
14 –  Ebenézer/Getsêmani;  
21 – Coral Infantil/Ebenézer;  

28 – Coral Filhos do Rei/Getsêmani 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Murilo/Marçal; Terça – Bruno 
@@@@@ 

ANIVERSÁRIO PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
PRÓXIMO SÁBADO (20/05/17) 

DUAS HORAS DE DURAÇÃO (11h ÀS 13h) 

 

   

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
19,26/05 – Mês do Lar; 20/05 – 5º Aniversário Programa A 
Voz Congregacional; 25/05 – Dia da Missionária 
Congregacional; 27/05 – Avanço Evangelístico Ernani 
Sátiro; 27,28/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro. 10/06 – 
Encontro Mães Intercessoras; 11 – Dia dos Oficiais; 11 – 
Domingo Missionário; 16 – Encontro de Homens; 17 – 
Intercambio UAF`s/LUN; 23 a 25 – Acampamento de 
Jovens; 25 – Dia da Beneficência.                    
                   ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Dc. Antônio João, 01-Daniel 
Júnior e Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Dc. Marconi 
Cavalcanti, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 05-Edineide 
Ferreira (E. Sátiro), 05-Pb. Adelson Alexandre, 05-
Gabrielle Santos, 07-Denílson Pereira (R. do Sol), 08-
Weslanya  Kelly  (R. do Sol), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª 
do Socorro Cavalcante (R. do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 
09-Miriam Joaquim, 11-Maria Edinalva (E. Sátiro), 11-Dc. 
Joaquim de Meireles, 12-Kauane Ribeiro (E. Sátiro), 13-
Gabriel Braz, 13-Celizia Ferrer, 19-Adriana Félix (esp. Pr. 
Samuel), 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 21-Mª das Graças 
(R. do Sol), 24-Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da 
Penha Martins (J. Américo), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid 
Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França, 28-Dc. Demétryo 
Albuquerque, e 31-Graça Alcântara. 
 

 

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 

 

III IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DE JOÃO PESSOA 
CNPJ – 04.358.080/0001-02  

BANCO DO BRASIL - AG 3277-8 - C/C 20.000-X 
 

http://www.radiocpadfm.com.br/


 
 

LEITURA BIBLICA – Salmo 42 

A alma anela por servir a Deus 
                         no seu templo 
 1 - Como o cervo brama pelas correntes das águas, 
assim suspira a minha alma por ti, ó Deus! 2 - A 
minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; 
quando entrarei e me apresentarei ante a face de 
Deus? 3 - As minhas lágrimas servem-me de 
mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem 
constantemente: Onde está o teu Deus? 4 - Quando 
me lembro disto, dentro de mim derramo a minha 
alma; pois eu havia ido com a multidão; fui com eles 
à Casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a 
multidão que festejava. 5 - Por que estás abatida, ó 
minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera 
em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua 
presença. 
6 - Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está 
abatida; portanto, lembro-me de ti desde a terra do 
Jordão, e desde o Hermom, e desde o pequeno 
monte. 7 - Um abismo chama outro abismo, ao ruído 
das tuas catadupas; todas as tuas ondas e vagas 
têm passado sobre mim. 8 - Contudo, o Senhor 
mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua 
canção estará comigo: a oração ao Deus da minha 
vida. 9 - Direi a Deus, a minha Rocha: Por que te 
esqueceste de mim? Por que ando angustiado por 
causa da opressão do inimigo? 10 - Como com 
ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus 
adversários, quando todo o dia me dizem: Onde está 
o teu Deus? 11 - Por que estás abatida, ó minha 
alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera 
em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da 
minha face e o meu Deus.  
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 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
JONAS – O MESSIAS PROMETIDO 

 

O profeta Jonas profetizou no Reino do Norte (Israel), na 
época de Jeroboão II, aproximadamente entre 785-760 
A.C. Jonas fora convocado por Deus para entregar uma 
duríssima mensagem contra Nínive, a capital da Assíria, 
a potência militar emergente da época. O livro 
autobiográfico nos revela que Jonas, no lugar de 
obedecer a Deus, fugiu para Tarsis num barco. Deus, 
que não desiste de seus propósitos, enviou uma 
tempestade ao mar Mediterrâneo e os oficiais daquele 
navio foram obrigados a descartar Jonas dele, 
atendendo a uma própria solicitação sua, como o único 
meio de salvar o navio e sua tripulação do naufrágio. O 
texto sagrado nos diz que quando Jonas foi lançado ao 
mar, Deus graciosamente deparou um peixe que o 
engoliu. No ventre do peixe Jonas, onde passou três dias, 
clamou a Deus arrependido e o Senhor graciosamente 
ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas numa praia do 
Mediterrâneo. Novamente a palavra do Senhor veio a 
ele, e Jonas obediente vai a grande cidade de Nínive e 
proclama contra ela a mensagem de Deus. Os ninivitas 
se arrependeram de seus pecados e são poupados da 
destruição. O resultado não esperado de sua pregação 
(a conversão de Nínive) desagradou muito ao profeta 
que pediu a morte, frustrado porque a sua palavra 
profética não tinha se cumprido, devido Deus usar de 
misericórdia para com os ninivitas que se converteram. 
Graciosamente Deus tratou com o profeta usando um 
exemplo de uma planta que nasceu do dia pra noite e 
do dia pra noite morreu. O livro termina abruptamente 
com a revelação da soberania e da misericórdia de 
Deus. Quanto a Cristologia, o próprio Senhor Jesus cita 
Jonas como sinal, tipo seu, no que se refere aos três dias e 
três noites que Jonas passou no ventre do grande peixe e 
que Ele, o Senhor passaria três dias e três noites no seio 
da terra (sepultura). “Pois, como Jonas esteve três dias e 
três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do 
homem três dias e três noites no seio da terra” Mt 12.40. 
Como Jesus é o único Mediador entre Deus e os homens, 
mesmo Ele não sendo apresentado nesse livro, podemos 
concluir que aquela ação misericordiosa dispensada por 
Deus aos ninivitas fora através do Senhor Jesus Cristo. 

DIA DAS MÃES: hoje pela manhã iremos celebrar ao 
Senhor pela passagem do Dia das Mães. Teremos um 
breve culto no horário das 08h às 09h, seguido de um 
café da manhã preparado pelos homens para as mães 
de nossa Igreja. 
MÊS DO LAR: Continuando o mês do lar, na próxima 
sexta-feira estaremos recebendo a missionária 
Valdirene que dissertará sobre o tema: Aprimorando os 
relacionamentos filiais a luz das Sagradas Escrituras 
(filhos para com os pais) Jo 19.26,27; Ef 6.1-3. O culto 
terá a direção do DHEC e o Conjunto Ebenézer louvará 
a Deus. Continuando, na sexta-feira, dia 26/05, estará 
conosco o pastor evangelista Oziel, diretor da CPADFM 
e teremos a participação do Conjunto Getsêmani. O 
pastor Oziel falará sobre o tema Aprimorando os 
relacionamentos fraternais (entre irmãos) Jó 1.4; Gn 
45.1-15. Prestigiem! 
CONSAGRAÇÃO E POSSE DE OFICIAIS E PASTOR: 
No domingo passado o Pastor Eudes, titular da III 
IEC/JPA, oficiou a consagração de três novos 
diáconos, os irmãos Bruno Nascimento, Fabiano 
Almeida e Marconi Cavalcanti bem como a posse 
desses diáconos incluído o  Diácono Nivaldo Batista e 
do Pastor Samuel Santos no ministério da nossa Igreja. 
Parabenizamos a todos esses ilustres irmãos e 
desejamos que continuem firmes servindo ao Senhor.  
ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06): em junho na 
data acima será realizado o acampamento da nossa 

mocidade, cuja temática é: Jovens segundo o Evangelho. A 

Igreja já autorizou o aluguel do acampamento caucionando a 
titulo de reserva. Como temos alguns jovens que não 
dispõem de recursos financeiros para participar do evento, a 
diretoria da mocidade pede a colaboração financeira de 
alguns irmãos para custear as despesas com a taxa de 
inscrição desses jovens. O acampamento está aberto a 
todos, independente de ser jovem ou adolescente. Os 
irmãos interessados em colaborar com esse evento 
procurem Josias, Murilo ou Bruno, diretores do DMOC.  
 

NÃO SE ESQUEÇAM DOS DÍZIMOS E OFERTAS 
PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DO SENHOR. 
 
 


