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BOLETIM DOMINICAL – 25/06/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

Pedro nega a Jesus (Mc 14.66-72) 
Quando da prisão de Jesus todos os apóstolos fugiram, 
cumprindo-se a profecia que o Senhor citara, que dizia 
que ferindo o pastor as ovelhas se dispersariam (Zc 
13.7), mas Pedro e João foram discretamente ao 
julgamento de Jesus diante do Sinédrio israelita. Como 
fazia frio naquela madrugada, foi acesa uma fogueira no 
átrio e lá estava Pedro se aquentando junto com os 
outros. Foi lá que se deu, segundo o relato de Marcos, a 
primeira negação de Pedro de que conhecia o Senhor. 
Uma criada o vira e aproximando-se dele disse que o 
tinha vista junto a Jesus numa outra ocasião. Pedro o 
negou prontamente, dizendo: “Não o conheço, nem sei o 
que dizes”. Ao sair do alpendre, diz-nos Marcos, que o 
galo cantou pela primeira vez.  A criada insiste outra vez 
ao ver Pedro, e ele continuou negando que conhecia a 
Jesus. Diz-nos o evangelista Marcos que as pessoas que 
ali estavam também disseram que Pedro 
verdadeiramente era um dos discípulos de Jesus, porque 
também era da Galiléia. “Verdadeiramente tu és um 
deles, porque és também Galileu”. Essa acusação levou 
a Pedro a negar outra vez a Jesus. Pela terceira vez 
Pedro negava que conhecia ao Senhor com quem 
convivera diariamente três anos. Nessa terceira negação 
o galo cantou novamente, cumprindo-se as palavras de 
Jesus que dissera: “... Antes que o galo cante duas 
vezes, três vezes me negarás” Mc 14.30. Quando o galo 
cantou pela segunda e última vez, Pedro lembrou-se das 
palavras do Senhor, e saiu dali chorando amargamente. 
A última negação de Pedro foi acompanhada de 
praguejamento, ou seja, ele invoca sobre si várias pragas 
se não estivesse dizendo a verdade.  É como se ele 
tivesse dito: Que Deus faça isto ou aquilo comigo se eu 
for discípulo de Jesus.           Eudes Lopes Cavalcanti               
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Éber Lucena; 
 16 – Pr. Samuel; 23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Dc. Fco. Martins; 16 – Pb. Carlos Alberto;  

23 – Dc. Nivaldo; 30 – Leandro (Léo) 
                            MOCIDADE (SÁB) 

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

05 - Ciana; 12 – Laércia;  
19 – Miss. Liliane; 26 -  Marlene Soares 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
            (05,19) – Bosco; (12,26) - Meireles  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pr. Jedaías; 09 – Dc. Bonifácio; 16 – Pr. Walter; 

23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

02 – Dc. Josias; 09 – Pb. Saul; 16 – Ev. Davi;  
23 – Pb. Saul; 30 – Pr. Formiga 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Samuel; 09 – Pr. Walter; 16 – Pr. Waldemar; 
23 – Dc. Francisco; 30 – Pr. Samuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Formiga;  
18 – Pr. Samuel; 27 – Pr. Waldemar 

ESCALA DLOV 
02 – Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani 

09 – Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani 
16 - Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani 

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

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

“Servi ao Senhor com alegria” 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
           

        CALENDÁRIO DE EVENTOS 
(JUN/JUL/AGO) 
23 a 25 – Acampamento de Jovens; 25 – Dia da 
Beneficência. 01/07 – Avanço Missionário (Geisel); 
02 – Programação do DERE; 08,09 - Congresso 
Louvor; 15 – Sabadão com Cristo; 16 – Dia da 
Mulher Congregacional; 22 – Reunião da liderança 
da Igreja/Almoço; 23 – EBD Jovem; 23 – 
Aniversário Coral Filhos do Rei.  19,20/08 -  
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 JUNHO 
01-Nathan de Souza; 02-Myllena Araújo; 04-
Lucyan Soares; 08-Isvonete da Silva (R. do 
Sol);  09-Stefanie Giulyane; 10-Mª das 
Graças Maciel;  13-Katiane Ferreira (E. 
Sátiro); 14-Luiz Vasconcelos (R. do Sol);  15-
Janiele Andrade; 17-Jair Costa (J. Américo); 
18- Mª José Teixeira (R. do Sol);  18-Emília 
Lopes (E. Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-
Ana Gabrielly (E. Sátiro );  20-Djanilson 
Rodrigues;  23-Pb. Valdenor Torres; 27-
Kristofer Silva; 28-Gabriel Cavalcanti (R. do 
Sol);  30-Edméia Brito; 30-Pr. Walter Bezerra 
e 30-Laércia Jamilly. 
 

 
  

       

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 41 
 

O cuidado de Deus para com os pobres.  
Davi queixa-se da traição de seus inimigos e 

busca o socorro de Deus 
 1 - Bem-aventurado é aquele que atende ao 

pobre; o Senhor o livrará no dia do mal.  
2 - O Senhor o livrará e o conservará em vida; 

será abençoado na terra, e tu não o entregarás à 
vontade de seus inimigos. 3 - O Senhor o 

sustentará no leito da enfermidade; tu renovas a 
sua cama na doença. 

4 - Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim; sara a 
minha alma, porque pequei contra ti. 5 - Os 

meus inimigos falam mal de mim, dizendo: 
Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome?  
6 - E, se algum deles vem ver-me, diz coisas 
vãs; no seu coração amontoa a maldade; em 

saindo para fora, é disso que fala. 7 - Todos os 
que me aborrecem murmuram à uma contra 
mim; contra mim imaginam o mal, dizendo:  

8 - Uma doença má se lhe pegou; e, pois que 
está deitado, não se levantará mais. 9 - Até o 
meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto 

confiava, que comia do meu pão, levantou 
contra mim o seu calcanhar. 

10 - Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e 

levanta-me, para que eu lhes dê o pago.  
11 - Por isto conheço eu que tu me favoreces: 

que o meu inimigo não triunfa de mim.  
12 - Quanto a mim, tu me sustentas na minha 
sinceridade e me puseste diante da tua face 

para sempre. 
13 - Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de 

século em século! Amém e amém! 

 

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

 

Zacarias cujo nome significa “O SENHOR (Yah) lembra”, 
como dito no texto anterior sobre Ageu, profetizou no 
período pós-exílio quando da reconstrução do templo de 
Jerusalém. Ele era um sacerdote e foi o contemporâneo 
mais novo de Ageu naquela obra de reconstrução. Os dois 
objetivos do seu livro foram: 1) Animar o povo na 
reconstrução imediata do templo apesar da oposição dos 
samaritanos; 2) Revelar o futuro de Israel nos tempos 
messiânicos. O livro de Zacarias é chamado de o 
Apocalipse do Antigo Testamento. Assim como o Novo 
Testamento termina com o Apocalipse revelando uma 
visão dos fins dos tempos, Zacarias termina o Antigo 
Testamento com essa mesma visão. Quanto a Cristologia, 
esse livro é o mais cristológico dos livros Profetas 
Menores, equiparando-se em termos cristológicos aos 
livros de Salmos e Isaías. São doze as referências  
cristológicas do livro de Zacarias, contemplando o período   
da primeira e a segunda vinda do Messias: 1). Homem 
montado num cavalo vermelho e o “Anjo do Senhor” 
tipificam a Cristo defendendo o seu povo (1.8,11); 2) O 
Messias mandado pelo SENHOR para habitar em Sião 
(2.8-11); 3) “Meu servo, o Renovo”, é o Messias vindo em 
humildade na sua primeira vinda (tronco) e com poder na 
sua segunda vinda (caroço) (3.8); 4) “Homem cujo nome é 
Renovo”, como Rei-Sacerdote (6.12,13); 5) “Seu rei” vindo 
em humildade (9.9,10); 6) O Senhor visita seu rebanho 
como pastor (10.3); 7) “Pastoreie o rebanho destinado à 
matança”. Ele quebra as varas da graça e da união. (11.4-
14); 8) “Olharão para mim, aquele a quem transpassaram” 
(12.10); 9) “Fui ferido na casa de meus amigos” (13.6,7);  
10)  “Os seus pé estarão sobre o monte das Oliveiras (...) 
e o monte se dividirá ao meio” (14.3,4); 11) “O SENHOR 
(...) virá com todos os seus santos” (14.5); 12) “O 
SENHOR será rei de toda terra” (14.9). O livro também faz 
menção a uma grande batalha no final dos tempos quando 
o Senhor sair para a peleja confrontando todas as nações 

que têm oprimido o seu povo.  

DIA DA BENEFICENCIA: hoje à noite iremos comemorar o 
Dia da Beneficência. No culto da noite o Diretor do DBEN 
dará um relatório das atividades do Departamento de 
Beneficência neste ano. Pedimos aos irmãos que tragam à 
noite um quilo de alimento não perecível, para ajudar na 
confecção das cestas básicas, que são distribuídas com as 
pessoas carentes.  
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima terça-feira teremos 
a assembleia de membros de nossa Igreja. Pedimos aos 
tesoureiros dos departamentos e congregações prepararem 
os seus relatórios financeiros para ser apresentado à 
assembleia. Os irmãos que já estão congregando conosco a 
mais de três meses e que quiserem se filiar a III IEC/JPA 
procurem a irmã Aneilde e assinem a carta de interesse de 
filiação. Antes da assembleia teremos o culto de oração. 
AVANÇO MISSIONÁRIO NO GEISEL: No próximo sábado, 
dia 01/07, iremos realizar um Avanço Missionário nas ruas 
próximas ao nosso santuário. O encerramento do Avanço 
será na Praça do Geisel com a realização de um culto  com 
a presença dos conjuntos Ebenézer e Getsêmani. Pregará 
no culto o Pastor Formiga. A Secretaria de Missões da Igreja 
pede o engajamento de todos. 
ACAMPAMENTO DOS JOVENS: Foi uma benção o 
Acampamento de Jovens realizado nos dias 23 a 25/06. 
Deus graciosamente em tudo abençoou o evento. Tivemos 
ótimos momentos de reflexão bíblica, de adoração através 
do louvor, refeições, acomodações, etc. A nossa gratidão a 
todos que organizaram o evento e aos pastores convidados 
para ministrar no Acampamento. Deus a todos recompense. 
 

 
 

ATENÇÃO USUÁRIOS DAS SALAS DA IGREJA! 
APÓS O USO, DESLIGUEM AS LUZES E 

EQUIPAMENTOS.  

 


