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BOLETIM DOMINICAL – 28/05/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

Pedro é Avisado (Mc 14.27-31) 
Os dias da vida de Jesus estavam terminando aqui neste 
mundo. A prisão, julgamento e morte do Senhor estavam 
se aproximando.  O texto em apreço trata de uma 
declaração de Jesus de que naquela mesma noite 
(quinta-feira da semana santa) os seus discípulos o 
abandonariam como cumprimento profético de que o 
pastor sendo ferido as suas ovelhas se dispersariam (Zc 
13.7). Em seguida, Jesus falou de sua futura ressurreição  
após a sua morte e o encontro dele com os seus 
discípulos depois de ressuscitado na Galiléia. A primeira 
declaração de Jesus de que os seus discípulos o 
abandonariam levou Pedro a fazer uma declaração 
arrojada, no entanto, temerária: “E disse-lhe Pedro: Ainda 
que todos se escandalizem, nunca, porém eu”. A 
declaração de Pedro levou Jesus a fazer uma revelação 
acerca daquele apóstolo: “E disse-lhe Jesus: Em verdade 
te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas 
vezes, três vezes me negarás”. Pedro, num arrobo 
irrefletido disse que se necessário fosse daria a sua vida 
acompanhando o seu mestre até na morte. “Mas ele 
disse com mais veemência: Ainda que me seja 
necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei”.  
Os outros apóstolos fizeram coro com Pedro dizendo a 
mesma coisa. Ninguém pode negar que Pedro e os seus 
colegas de ministério estavam imbuídos da melhor das 
boas intenções – acompanhar o mestre até as últimas 
consequências. No entanto, é bom lembrar que mesmos 
bem intencionados não quer dizer que cumpriremos a 
nossa palavra. Isto nos leva a perceber quão frágeis nós 
somos e também quão dependentes de Deus somos nós. 
Deste texto fica a grande lição da nossa fragilidade e da 
nossa total dependência de Deus. Pr. Eudes L. Cavalcanti               
       

       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Walter;  
18 – Pr. Formiga; 25 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Isabel; 11 – Laércia;  

18 – Pr. Waldemar; 25 – Iza Maria 
                            MOCIDADE (SÁB) 

03 – Pr. Walter;  
10 – Dc. Josias; 17 - Dc. Fabiano  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

07 - Ciane; 14 – Claudeilsa; 
 21 – Iza Maria; 28 - Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

               (07,21) – Bosco; (14,28) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Pr. Jedaías; 11 – Dc. Josias;  
18 – Pr. Walter; 25 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Pb. Saul; 11 – Dc. Fabiano;  
18 – Pr. Formiga; 25 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

04 – Pr. Samuel; 11 – Pb. Emanuel;  
18 – Pb. Carlos Alberto; 25 - Pr. Samuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

06 – Pr. Eudes; 13 – Pr. Samuel;  
20 – Pr. Formiga; 27 – Pr. Waldemar 
TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 

10 – Pr. Formiga; 17 – Ev. Davi 
ESCALA DLOV 

04 – Coral Filhos do Rei/Conjunto Getsêmani; 
11 – Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani; 
18 – Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani; 
25 – Coral Filhos do Rei/Conjunto Getsêmani 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Euclides/Gentil; Terça – Marçal 

 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
10/06 – Encontro Mães Intercessoras; 11 – Dia dos 
Oficiais; 11 – Domingo Missionário; 16 – Encontro de 
Homens; 17 – Intercâmbio UAF`s/LUN; 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.                   
                   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), 21 – Pr. Waldemar; 24-Daniely Bezerra 
(E. Sátiro), 25 – Maria de Fátima (esposa do Pr. Waldemar); 
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 57    

     Davi acha socorro contra os seus inimigos 
                          e louva a Deus 
 

 1 - Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem 
misericórdia de mim, porque a minha alma confia em 
ti; e à sombra das tuas asas me abrigo, até que 
passem as calamidades. 2 - Clamarei ao Deus 
Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. 3 - 
Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do 
desprezo daquele que procurava devorar-me (Selá). 
Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. 
4 - A minha alma está entre leões, e eu estou entre 
aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, 
cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é 
espada afiada. 
5 - Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; seja a tua 
glória sobre toda a terra. 
6 - Armaram uma rede aos meus passos, e a minha 
alma ficou abatida; cavaram uma cova diante de 
mim, mas foram eles que nela caíram. (Selá) 
7 - Preparado está o meu coração, ó Deus, 
preparado está o meu coração; cantarei e 
salmodiarei. 8 - Desperta, glória minha! Desperta, 
alaúde e harpa! Eu mesmo despertarei ao romper da 
alva. 9 - Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; 
cantar-te-ei entre as nações. 10 - Pois a tua 
misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade 
até às nuvens. 
11 - Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; e seja a tua 
glória sobre toda a terra. 

ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06) 
LOCAL: ACAMPAMENTO ÁGUA VIVA  

(BAIRRO DAS INDÚSTRIAS)  
TEMA: JOVENS SEGUNDO O EVANGELHO 

PRELETORES: PASTORES ANDERSON JOSÉ, 
BRUNO CÉSAR, THOMAS MAGNUM, 

BARTOLOMEU LOPES 
     

 

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

 

   A profecia de Naum teve como alvo exclusivo a cidade 
de Nínive, capital da Assíria, a potência militar que 
controlava o mundo de então. O profeta Naum, cujo nome 
significa consolação, segundo estudiosos bíblicos, era 
natural de uma aldeia próxima de Cafarnaum na Galiléia 
(reino de Israel) e que tinha fugido dela para Judá (reino 
do Sul) escapando da destruição daquele reino pelos 
assírios em 722 a.C. Deus usara os assírios para punir o 
seu povo que vivia no reino do Norte (Israel) por causa 
básica do pecado de idolatria já que aquele reino tinha 
optado por se afastar de Deus e adorar dois bezerros de 
ouro, um instalado em Dã e o outro em Berseba, isto 
desde a divisão do povo de Deus na época de Roboão. 
Como Deus sempre fez na história usando um povo para 
punir outros povos, agora chegara à vez dos babilônicos 
punirem os assírios por causa dos pecados daquele reino 
(feitiçaria, idolatria, violência, degradação moral, etc). O 
fato de Nínive ter sido usada por Deus num propósito 
específico Seu (punir o seu povo) não eximia os assírios 
da responsabilidade moral pelos atos cometidos durante a 
sua hegemonia no mundo de então.   O livro de  Naum 
tem três divisões, a saber: 1) A declaração do juízo divino 
de Nínive (capitulo 1); 2) A descrição do julgamento divino 
sobre Nínive (capitulo 2); O Merecido julgamento de Nínive 
(capitulo 3). Quanto a Cristologia, o livro de Naum não 
contém profecia direta relacionada ao Messias. No 
entanto, a proclamação das boas notícias de que Deus 
julgaria a cidade de Nínive e libertaria o seu povo (1.15), 
nos remete aos ensinamentos do Novo Testamento 
quando se nos diz que o Evangelho de Cristo são essas 
boas novas de libertação. “Eis sobre os montes os pés do 
traz boas novas, do que anuncia a paz...” Na 1.15 (confira  
com Rm 10.15). Um dos objetivos do livro de Naum era 
consolar o povo de Deus com relação à libertação dos 
seus inimigos - os assírios, bem como enfatizar os 
benefícios dessa libertação. “O Deus prefigurado por 

Naum não é diferente do Cristo do Novo Testamento”. 

ANIVERSÁRIO DA CONG. ERNANI SATIRO: a 
comemoração do aniversário da Congregação no 
Ernani Sátiro foi adiada para uma data mais oportuna. 
Depois informaremos a Igreja essa nova data. 
MÊS DO LAR: agradecemos a Deus pelas provisões 
feitas para as reuniões do mês do lar (as sextas-feiras 
de maio). Os cultos em tudo foram abençoados por 
Deus. O Senhor graciosamente falou as famílias da 
Igreja que estiveram presentes nessas reuniões. 
Agradecemos aos preletores, aos conjuntos bem como 
aos dirigentes dos cultos. Deus retribua a todos. 
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: lembramos a todos os 
membros e congregados da Igreja a necessidade de 
frequentarem a Escola Bíblica Dominical de nossa 
Igreja. Lembramos ainda que o domingo é o Dia do 
Senhor e não nosso. Não podemos fazer desse dia o 
que quisermos. Esse é o grande dia da semana que 
Deus graciosamente reservou para que nos 
dedicássemos à adoração pública. Esse dia também 
nos foi dado como o descanso semanal. Não 
desprezemos o Dia do Senhor, pois, com certeza, isso 
será cobrado de nós por Deus no devido tempo. 
CONTRIBUIÇÃO: agrademos a todos os irmãos que 
têm contribuído para a manutenção da obra de Deus 
através do ministério da III IEC/JPA. Com certeza Deus 
tem abençoado esses irmãos e os abençoará mais 
ainda. Aos outros irmãos que não contribuem 
lembramos que Deus nos deu o privilégio e a 
responsabilidade de mantermos a sua obra.  
 ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06): em junho 
na data acima será realizado o acampamento da nossa 
mocidade. O Acampamento Água Viva já está reservado 
para a Igreja nessa data. 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. 
ATENÇÃO USUÁRIOS DAS SALAS DA IGREJA! APÓS O 

USO DESLIGUEM AS LUZES E EQUIPAMENTOS 
 

 


