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BOLETIM DOMINICAL – 21/05/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

A Última Páscoa; A Santa Ceia (Mc 14.12-26) 
A festividade da Páscoa era parte integrante da festa dos 
Pães Asmos que durava sete dias. No primeiro dia dos 
Pães Asmos era celebrada a Páscoa. Como judeus 
genuínos, os discípulos perguntaram a Jesus aonde ele 
queria que fosse celebrada a Páscoa, e Jesus mandou 
que dois deles fossem a Jerusalém e lhes deu um sinal 
que era um homem carregando um cântaro com  água, e 
que o seguissem e perguntassem ao proprietário onde 
estaria o local onde celebrariam a Páscoa, e esse lhes 
apontou um cenáculo mobiliado, e assim eles o fizeram. 
Quando todos estavam à mesa, Jesus lhes fez uma 
terrível revelação de que um deles haveria de traí-lo. Eles 
perplexos perguntaram qual deles era o traidor e Jesus 
confidencia a João que era Judas Iscariotes, que após 
tomar o pão ensopado dado por Jesus, saiu para cumprir 
a sua funesta missão. Depois que Judas saiu Jesus 
instituiu a Santa Ceia. Na instituição da Ceia, o Senhor 
aproveitou dois ingredientes da Páscoa, pão e vinho. “E, 
comendo eles, tomou Jesus pão, e, abençoando-o, o 
partiu, e deu-lho, e disse: Tomai, comei, isto é o meu 
corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lho; e 
todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o 
sangue do Novo Testamento, que por muitos é 
derramado” Mc 14.22-24. Na Santa Ceia, o pão 
representa o corpo de Cristo pregado na cruz e o vinho 
representa o seu precioso sangue derramado para a 
nossa eterna redenção e contínua purificação de nossos 
pecados. Finalizando a Ceia, o Senhor lhes fez uma 
revelação de que uma nova celebração com ele 
aconteceria quando da implantação do seu reino 
escatológico. Depois, cantaram um hino e foram para o 

Monte das Oliveiras.       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti               
       

       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

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

21 – Pr. Eudes; 28 – Dc. Josias 
                            MOCIDADE (SÁB) 

27 – Dc. Fabiano  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

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

               (31) – Bosco; (24) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
21 – Pr. Formiga; 28 – Dc. Fabiano 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pb. Silas 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

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

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

28 – Coral Filhos do Rei/Getsêmani 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marconi/Gentil; Terça – Fabiano 
 

        

       UpChip – Organização Joyce Fragoso 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
20/05 – 5º Aniversário Programa A Voz Congregacional; 
25/05 – Dia da Missionária Congregacional; 26/05 – Mês 
do Lar; 27/05 – Confraternização do DINF; 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 
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LEITURA BÍBLICA – Salmo 51 

              Davi Confessa o seu Pecado a Deus 
 1 - Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 
benignidade; apaga as minhas transgressões, 
segundo a multidão das tuas misericórdias. 2 - Lava-
me completamente da minha iniquidade e purifica-me 
do meu pecado. 3 - Porque eu conheço as minhas 
transgressões, e o meu pecado está sempre diante de 
mim. 4 - Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que 
a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando 
falares e puro quando julgares. 5 - Eis que em 
iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu 
minha mãe. 6 - Eis que amas a verdade no íntimo, e 
no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 
7 - Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e 
ficarei mais alvo do que a neve. 8 - Faze-me ouvir 
júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu 
quebraste. 9 - Esconde a tua face dos meus pecados 
e apaga todas as minhas iniquidades. 10 - Cria em 
mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um 
espírito reto. 11 - Não me lances fora da tua presença 
e não retires de mim o teu Espírito Santo. 12 - Torna a 
dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um 
espírito voluntário. 
13 - Então, ensinarei aos transgressores os teus 
caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 14 - 
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da 
minha salvação, e a minha língua louvará altamente a 
tua justiça. 15 - Abre, Senhor, os meus lábios, e a 
minha boca entoará o teu louvor. 16 - Porque te não 
comprazes em sacrifícios, senão eu os daria; tu não te 
deleitas em holocaustos. 17 - Os sacrifícios para Deus 
são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado 
e contrito não desprezarás, ó Deus. 
18 - Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade; 
edifica os muros de Jerusalém. 19 - Então, te 
agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e 
das ofertas queimadas; então, se oferecerão novilhos 
sobre o teu altar. 
 
     

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

 

   Miquéias cujo nome significa “Quem é igual a Yavé?”, 
era natural da zona rural de Judá e profetizou na época 
dos reis Jotão, Acaz e Ezequias, portanto antes da 
destruição do reino de Israel pelos assírios que aconteceu 
em 722 a.C. Foi o único profeta que profetizou 
simultaneamente nos dois reinos (Judá e Israel). A sua 
profecia enfatizou mais o povo do interior enquanto a de 
Isaías, de quem foi contemporâneo, contemplou mais a 
capital do reino de Judá. O objetivo de seu livro era 
enfatizar o peso da próxima ira divina sobre a nação em 
virtude dos seus pecados de violência e injustiça social 
enquanto fingiam ser religiosos. Outro objetivo foi enfatizar 
a futura vinda do Messias que surgiria de origem humilde 
para governar com justiça e verdade. No tratamento do 
pecado do povo de Deus, Miquéias enfatizou a classe 
mais favorecida condenando a opressão ao fraco, o 
suborno entre os lideres, o ato de expulsar mulheres de 
seus lares sem motivo bíblico para tal e, especialmente, o 
roubo em nome da religião. A sua mensagem contra o 
reino de Israel enfatizou a total depravação daquele reino 
mergulhado como estava na idolatria e no consequente 
abandono da verdadeira religião, cuidando de seus 
próprios interesses e desprezando o de Deus.  
   Quanto à Cristologia, Miquéias enfatizou duas coisas: 1) 
o reino do Messias e sua vinda (4.1-7); 2) O reino 
messiânico que não começaria ostentando grandeza, pois 
o próprio Messias nasceria numa pequena aldeia de Judá 
(5.2). Quando Herodes, o Grande, assustado com a 
pergunta dos três reis magos que vieram do Oriente em 
busca do recém-nascido rei dos judeus, interrogou os 
líderes religiosos de Israel, eles citaram a  profecia de 
Miquéias em 5.2, que Mateus parafraseou assim: “E eles 
lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está 
escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo 
nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti 
sairá o Guia que há de apascentar o meu povo de Israel” 

(Mt 2.5,6).   

DIA DA MISSIONÁRIA CONGREGACIONAL: no 
próximo dia 25/05 é comemorado pela ALIANÇA o Dia 
da Missionária Congregacional. Parabenizamos as 
missionárias da ALIANÇA e que Deus as abençoe. 
MÊS DO LAR: na próxima sexta-feira, dia 26/05, estará 
conosco o pastor evangelista Oziel, diretor da CPADFM 
para o encerramento do mês do lar. O Conjunto 
Getsêmani será o responsável pelo louvor e a direção 
do culto será do DINF.  O pastor Oziel falará sobre o 
tema “Aprimorando os relacionamentos fraternais” 
(entre irmãos) Jó 1.4; Gn 45.1-15. Prestigiem! 
ANIVERSÁRIO DA CONG. ERNANI SATIRO: a nossa 
congregação no Ernani Sátiro estará realizando as 
suas festividades de aniversário nos próximos dias 27 e 
28/05. No dia 27 (próximo sábado) haverá um Avanço 
Missionário naquele bairro com a colaboração da SEMI. 
CONFRATERNIZAÇÃO DO DINF: no próximo sábado 
a criançada de nossa Igreja participará de um momento 
de confraternização. A confraternização começará as 
09h com um momento devocional seguido de um 
almoço e se encerrará às 16h. Os pais que tem 
crianças entrem em contato com a direção do 
Departamento Infantil e tragam os seus filhos e netos. 
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. 

VIAGENS: o Diác. Francisco Martins e sua esposa 
Penha viajaram na madrugada do dia 17/05 para São 
Paulo onde vão passar uns dias. Também viajaram o 
Diác. Bruno e sua esposa Stefanie no dia 17/05 para os 
Estados Unidos onde vão passar uma semana. Oremos 
por esses dois casais para que Deus os guarde. 

“EM TUDO DAI GRAÇAS” 

 


