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BOLETIM DOMINICAL – 19/03/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

Jesus Censura os Escribas (Mc 12.38-40) 
     Depois de perguntar aos religiosos que estavam no 
templo sobre a questão da filiação do Messias, Jesus 
dirige-se ao grupo dos escribas e o censura fortemente 
pelo fato deles gostarem de andar com vestes 
diferenciadas, de serem saudados nas praças e de  
ocuparem as primeiras cadeiras nas sinagogas, mas que 
por trás daquela aparência de piedade estavam pessoas 
orgulhosas, soberbas e pervertidas, pois devoravam as 
casas das viúvas usando como pretexto visitas onde 
oravam longamente. O Senhor os fulmina dizendo que 
eles receberiam maior condenação no juízo vindouro, 
pois conheciam profundamente a lei divina e não a 
praticavam. Todos já temos conhecimento de que na 
sociedade israelita da época em que Jesus viveu, havia 
diversos grupos religiosos (saduceus, fariseus, escribas, 
herodianos, essênios, sicários, etc), dentre eles os 
homens responsáveis pela cópia dos textos sagradas, os 
escribas. Também eles serviam como intérpretes da Lei 
quando havia uma dúvida a ser dirimida. Eles eram 
consultados para esclarecer questões teológicas no meio 
do povo de Deus e também para transcrever, como dito, 
os textos sagrados para uso nas sinagogas e em outros 
segmentos. Quando o rei Herodes soube que havia 
nascido um rei em Israel, o Messias, ele consultou os 
escribas sobre o local do seu nascimento, que se 
encontrava profetizado por Miquéias (Mt 2.3-6). Os 
escribas por serem conhecedores da lei divina e dos 
escritos sagrados e pelo fato de serem copistas, 
comentadores, leitores, etc, foram responsabilizados pelo 
Senhor Jesus Cristo e ameaçados de juízo maior pelo 
fato de serem hipócritas, ensinando e não praticando 
aquilo que ensinavam.           Pr. Eudes Lopes  Cavalcanti                 
       

                                                        

        ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

19 – Pr. Walter; 26 – Asp. Dc. Fabiano 
CULTO DEVOCIONAL 

        19 – Dc. Josias; 26 – Pb. Emanuel 
                    MOCIDADE (SÁB) 

25 – Pr. Formiga 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

22–Marlene; 29–Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

          (29) – Bosco; (22) – Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

19 – Pb. Saul; 26 – Dc. Josias 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

12 – Pr. Waldemar;  
19 – Dc. Francisco; 26 – Pb. Silas 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
25 – Pr. Jedaías 
ESCALA DLOV 

19 – Conjunto Ebenézer 
26 – Cantores Solo 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Bruno/Murilo 

Terça – Euclides 
 

@@@@@ 
A PARTIR DO MÊS DE ABRIL, SE DEUS 
PERMITIR,  IREMOS REALIZAR CULTOS 
EVANGELÍSTICOS AOS SÁBADOS NAS 

PRAÇAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL.  
 
 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
26/03 – Domingo Missionário. 01/04 – Encontro de Mulheres 
Congregacionais (IEC/CGE); 14/04 – Manhã de Jejum e 
Oração; 15/04 – Intercâmbio UAC`s (Bancários); 16/04 – Dia 
do DERP; 21/04 – Manhã de Jejum e Oração; 22/04 – 
Avanço Missionário (a definir); 23/04 – Aniversário Conjunto 
Ebenézer; 28/04 – Programação DLOV. 
                     
                   ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Marizete Florêncio, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da 
Silva, 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda Saionara, 
05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro (neto 
Josefa Porfírio), 5-Mª Nazaré de Sousa, 07-Silvana Maurício, 
07-Isa Nery, 07-Pb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 08-Márcia 
Firmino, 08-Sérgio Sebastião, 09-Analice dos Santos, 09-
Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-
Marcos Victor, 09-Joyce Cristina (neta Fátima Rodrigues),  
10-Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Pb. Emanuel 
Felinto, 12-Beatriz Porfírio (neta Josefa Porfírio), 13-Josilane 
Alves (R. do Sol), 15-Wesley Vitor (R. Do Sol), 15-Marluce 
Gomes, 15-Lígia Keila, 17-Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª 
Amélia Barbosa (R. do Sol), 19-Tiago Antônio, 20-Aneilde 
Silvestre 20-Liliane Liger,  20-Mª Walkiria, 20-Pb. Silas Luiz, 
20-Dc. Francisco de Assis (J. Américo), 21-Levi Ancelmo, 21-
João Victor (R. do Sol), 22-Crislaine Ferreira (E. Sátiro), 23-
Rosilene da Silva, 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro Henrique (neto 
de Célia), 27-Jonatas Lima (filho/Jedaías), 28-Sandro Rikelce 
(E. Sátiro), Rosália de Andrade, 29-Renata Araújo. 
 
 

 

VALORIZE A SUA IGREJA, FREQUENTE-A E 
CONTRIBUA PARA O SEU CRESCIMENTO.  

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  - SL 119.33-48 

33 - Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos 
teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim.  
34 - Dá-me entendimento, e guardarei a tua 
lei e observá-la-ei de todo o coração.  
35 - Faze-me andar na verdade dos teus 
mandamentos, porque nela tenho prazer.  
36 - Inclina o meu coração a teus 
testemunhos e não à cobiça. 37 - Desvia os 
meus olhos de contemplarem a vaidade e 
vivifica-me no teu caminho. 38 - Confirma a 
tua promessa ao teu servo, que se inclina ao 
teu temor. 39 - Desvia de mim o opróbrio que 
temo, pois os teus juízos são bons.  
40 - Eis que tenho desejado os teus 
preceitos; vivifica-me por tua justiça. 
 41 - Venham também sobre mim as tuas 
misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, 
segundo a tua palavra. 42 - Assim, terei que 
responder ao que me afronta, pois confio na 
tua palavra. 43 - E de minha boca não tires 
nunca de todo a palavra de verdade, pois me 
atenho aos teus juízos. 44 - Assim, 
observarei de contínuo a tua lei, para sempre 
e eternamente. 45 - E andarei em liberdade, 
pois busquei os teus preceitos. 46 - Também 
falarei dos teus testemunhos perante os reis 
e não me envergonharei. 47 - E alegrar-me-ei 
em teus mandamentos, que eu amo.  
48 - Também levantarei as minhas mãos 
para os teus mandamentos, que amo, e 
meditarei nos teus estatutos. 

 
  

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

 

Jeremias é o menos cristológico dos profetas maiores. 
Esse longo livro (cinquenta e dois capítulos) fala sobre 
as advertências de Deus ao reino de Judá pelo fato dele 
ter se rendido à idolatria e abandonado a Deus. O livro 
também relata sobre a queda de Jerusalém sob os 
caldeus e o cativeiro babilônico. Somente dois textos 
falam diretamente do Messias: 23.5,6 e 33.14-17. 
Ambos referem-se ao Messias como o “Renovo de 
justiça” que reinará no trono de Davi e executará 
julgamento e justiça na terra. Ambos enfatizam a 
“justiça” do seu povo e do seu reino, num contraste 
perfeito com o povo e os líderes a quem Jeremias 
ministrava. No capítulo 23 está escrito que o seu nome 
será “Senhor Justiça Nossa” e no capítulo 33, que 
Jerusalém “será chamada: Senhor, Justiça Nossa”. A 
sua justiça será a justiça do povo. Quanto à Cristo como 
justiça nossa, é importante entender que o pecado do 
homem levou Deus a puni-lo com a morte, mas a Bíblia 
nos revela que Deus enviou o seu Filho amado a este 
mundo para morrer na cruz pelos pecados dos homens. 
Ao morrer na cruz, Jesus satisfez plenamente a justiça 
divina que exigia a punição do pecador, levando sobre 
Si mesmo os pecados deles. Paulo nos diz que Jesus é 
a  nossa justiça. “Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o 
qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e 
santificação, e redenção” 1 Co 1.30. Ao levar sobre si 
os pecados dos homens Jesus tornou-se o justificador 
deles diante de Deus, daqueles que têm fé em Cristo. 
“ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu 
sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão 
dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de 
Deus; para demonstração da sua justiça neste tempo 
presente, para que ele seja justo e justificador daquele 
que tem fé em Jesus” Rm 3.25,26. A profecia de 
Jeremias quanto ao renovo de justiça cumpre-se 

totalmente na obra realizada por Cristo na cruz.  

DIRETORIAS REGIONAL E DISTRITAL: foram eleitas 
no recente Concilio de nossa Denominação duas 
diretorias que interessam mais de perto as Igrejas 
Congregacionais de João Pessoa, a da 1ª Região 
Administrativa e a do 1º Distrito dessa Região, assim  
compostas: Região Administrativa: Presidente: Pr. 
Samuel Dionísio; Vice Presidente: Pr. Moisés Alves; 1º 
Secretário – Pr. Carlos Fernandes; 2º Secretário – Pr. 
Leonardo Félix; Tesoureiro – Pr. Robério; Secretário de 
Missões – Pr. André Moraes. 1ª Distrital: Presidente – 
Pr. Alcemir Dantas; Vice-Presidente – Pr. Bartolomeu 
Lopes; Tesoureiro – Pr. Enoaldo José; 1º Secretário – 
Pr. Oliveira; 2º Secretário - Pr. Marcos Antônio;  
Secretário de Missões: Pr. Marconi Wellington. 
INTERCAMBIO UAC`s (18/03): foi uma bênção o 
Intercambio das UAC`s das Igrejas do 1º Distrito da 
Primeira Regional da ALIANÇA realizado em nossa 
Igreja ontem à tarde. Deus em tudo abençoou o evento 
e o Seu nome foi glorificado.  
DIA DO DERP: informamos que a programação do 
aniversário do Dia do DERP prevista para hoje pela 
manhã foi adiada para o dia 16/04.  
CULTO DISTRITAL (25/03): no próximo sábado à noite, 
dia 25/03, iremos sediar uma reunião especial dos 
homens congregacionais da 1ª distrital da ALIANÇA. O 
culto será dirigido pelo Presb. Silas por delegação do 
diretor do Núcleo de Homens Pr. André Soares, e o 
Pastor da Igreja estará ministrando a Palavra de Deus. 
DOMINGO MISSIONÁRIO (26/03): no próximo 
domingo pela manhã e à noite teremos uma 
programação especial referente ao nosso Domingo 
Missionário. Pela manhã teremos um relatório das 
atividades missionários da Secretaria de Missões e à 
noite a pregação e os cânticos serão voltados para 
esse tema.  
CAMISAS: iremos providenciar 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). 
 
 


