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BOLETIM DOMINICAL – 30/04/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Consulta dos Sacerdotes (Mc 14.1,2) 

Estamos na última semana de Jesus neste mundo 
antes de sua crucificação, precisamente conforme o 
texto de Marcos numa quarta-feira. O drama do 
Calvário está se aproximando. Um complô diabólico 
estava se formando contra Jesus. O texto em apreço 
diz que os principais sacerdotes e os escribas estavam 
reunidos entabulando planos de como prenderiam a 
Jesus e o matariam. Nessa conversa eles chegaram à 
conclusão de que a prisão de Jesus deveria ser num 
lugar privado, onde não houvesse aglomeração de 
pessoas, pois isso, com certeza, acarretaria um 
alvoroço entre o povo, dada a popularidade do Senhor. 
Os sacerdotes eram aqueles da casa de Arão, que 
foram constituídos por Deus para representar o povo 
diante dEle, oferecendo sacrifícios e intercedendo por 
eles. Foram esses homens os autores intelectuais da 
morte de Jesus. Tiveram eles o apoio maciço dos 
escribas outro segmento importante na sociedade 
israelita, pois eram os homens que tinha a 
responsabilidade de copiar as Escrituras, e 
consequentemente tinham familiaridade com elas e as 
interpretavam para ajudar o povo a compreendê-la. 
Esses homens enciumados pela popularidade de 
Jesus, e muitas vezes confrontados por Ele por causa 
de suas hipocrisias, não O perdoaram e, por isso, 
usaram de sua influência para fazer o mal, ao invés de 
usá-la para fazer o bem. A religião professada por 
aqueles homens estava longe de ser aquela ensinada 
pelos profetas. Ela se tornara um lucrativo negócio. 
Deus já não era o centro do culto e sim eles mesmos e 
o seu sistema religioso.     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti               
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Walter;  
21 – Pr. Samuel; 28 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Pr. Formiga; 14 – Pr. Waldemar;  

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

06 – Dc. Josias; 13 – Pr. Walter;  
20 – Pr. Formiga; 27 – Dc. Fabiano  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

03 – Adriana Félix; 10 – Laércia; 17 – Iza Maria;  
24 – Claudeilsa; 31 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

          (03,17,31) – Bosco; (10,24) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pr. Formiga;  
21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Dc. Josias; 14 – Pb. Saul;  

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

07 – Pb. Emanuel; 14 – Pr. Samuel;  
21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Waldemar 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 
13 – Dc. Josias; 27 – Pr. Formiga 

ESCALA DLOV 
05,19 – Conj. Coral; 12,26 – Conj. Getsêmani 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Bruno/Demétryo; Terça – Euclides 

 

#########  
 

PRÓXIMO DOMINGO – CONSAGRAÇÃO E 
POSSE DE OFICIAIS E PASTOR AUXILIAR 

 
   

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI/JUN) 
30/04 – Domingo Missionário. 01/05 – Dia do Jovem 
Congregacional; 05,12,19,26/05 – Mês do Lar; 05/05 –  
Encontro Oração pastores 1ª Distrital; 13/05 – Intercambio 
UAC`s (Valentina); 14/05 – Dia das Mães; 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-Pr. Hugo 
Wagner (Ingá), 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 BIBLICA – SALMO 32  

             A felicidade do homem perdoado.  
               Exortação ao arrependimento 
 1 - Bem-aventurado aquele cuja transgressão é 
perdoada, e cujo pecado é coberto. 2 - Bem-
aventurado o homem a quem o Senhor não 
imputa maldade, e em cujo espírito não há 
engano. 3 - Enquanto eu me calei, envelheceram 
os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. 
4 - Porque de dia e de noite a tua mão pesava 
sobre mim; o meu humor se tornou em sequidão 
de estio. (Selá) 5 - Confessei-te o meu pecado e 
a minha maldade não encobri; dizia eu: 
Confessarei ao Senhor as minhas 
transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu 
pecado. (Selá) 
6 - Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a 
tempo de te poder achar; até no transbordar de 
muitas águas, estas a ele não chegarão. 7 - Tu 
és o lugar em que me escondo; tu me preservas 

da angústia; tu me cinges de alegres cantos de 
livramento. (Selá) 
8 - Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que 
deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.  
9 - Não sejais como o cavalo, nem como a mula, 
que não têm entendimento, cuja boca precisa de 

cabresto e freio, para que se não atirem a ti. 
10 - O ímpio tem muitas dores, mas aquele que 
confia no Senhor, a misericórdia o cercará.  
11 - Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, 
os justos; e cantai alegremente todos vós que 
sois retos de coração. 
    ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06) 

RESERVE JÁ A SUA VAGA 

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

O profeta Amós era um homem do interior, trabalhava 
como fazendeiro no Reino de Judá. (O outro reino era o 
Reino de Israel). Deus chamara Amós para pregar em 
Israel, principalmente em Betel onde estava o santuário do 
rei (Jeroboão II).  Hoje nós o chamaríamos de um 
missionário transcultural, ou seja, vivia num país e fora 
chamado para pregar no outro. “Então, Amazias, o 
sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de 
Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de 
Israel; a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. 
Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e 
Israel certamente será levado para fora da sua terra em 
cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, 
foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza; 
mas, em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, 
porque é o santuário do rei e a casa do reino” Am 7.10-13. 
A ênfase profética maior de Amós era a questão da justiça 
social, pois a injustiça era a marca maior desse Reino na 
época de Jeroboão II (os ricos oprimiam os pobres, os 
juízes davam sentenças favoráveis aos poderosos, e 
assim por diante).  Quanto à questão Cristológica, Amós 
menciona que o Dia do Senhor (o Justo Juiz), na sua fase 
não escatológica, se aproximava e alcançaria o Reino de 
Israel com o consequente cativeiro assírio. Seria o dia do 
juízo para aquele povo rebelde e reincidente. Amós 
também cita uma profecia sobre a restauração da tenda 
de Davi que estava caída, e que Tiago, o irmão do Senhor,  
a interpreta no Concílio de Jerusalém como sendo 
messiânica, com implicação na  vida da Igreja: “... Naquele 
dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei 
as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a 
edificarei como nos dias da antiguidade” Am 9.11 (confira 
com At 15.11-18). Quanto à questão social, é importante 
dizer que Jesus foi o paladino dessa causa quando a 
enfatizou em seus ensinamentos no Sermão do Monte, 
bem como em algumas de suas parábolas como, por 
exemplo, A parábola do Bom Samaritano.  

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje à noite teremos uma 
programação especial voltada para Missões. Pregará 
no culto o Pastor Cabral que tem experiência na obra 
missionária. Ainda nesse culto será levantada a 
primeira parcela da oferta missionária da nossa Igreja 
para a ALIANÇA. O nosso alvo é de R$ 500,00. 
Contamos com a colaboração de todos.   
SEMANA DE ORAÇAO (01 a 04): dirigentes/ 
preletores: Seg – Pb. Léo/Pr. Samuel; Ter – Pr. 
Eudes/Pr. Eudes; Qua – Adeilda/Adriana Felix; Qui – 
Adriana Meireles/Pr. Walter; Sex – Pb. Silas/Pr. 
Waldemar. “Orai sem cessar”.  
MÊS DO LAR: na próxima sexta-feira começam os 
cultos relacionados ao mês do lar (maio). O tema 
escolhido pela direção do DAUC foi: Aprimorando os 
relacionamentos no lar à luz das Escrituras (Lc 1.5,6).  
Tema desdobrado com os seus respectivos dirigentes, 
preletores e conjuntos da Igreja: 05/05 – Aprimorando 
os relacionamentos conjugais à luz das Sagradas 
Escrituras (cônjuges crentes e descrentes) 1 Sm 25.2-
42; 1 Sm 1.1-8), DAUC/Miss. Virginia 
Macedo/Conjunto. Ebenézer; 12/05 – Aprimorando os 
relacionamentos paternais à luz das Sagradas 
Escrituras (pais para com os filhos) Jó 1.1-5; 1 Rs 
1.5,6, DMOC/Pr. Paulo Sérgio/Conjunto Getsêmani; 
19/05 – Aprimorando os relacionamentos filiais a luz 
das Sagradas Escrituras (filhos para com os pais) Jo 
19.26,27; Ef 6.1-3. DHEC/Miss. Valdirene/Conjunto 
Ebenézer; 26/05 – Aprimorando os relacionamentos 
fraternais (entre irmãos) Jó 1.4; Gn 45.1-15 – DINF/Pr. 
Osiel CPADFM/Conjunto Getsêmani.  
BODAS DE AZEVICHE: o casal Pr. Waldemar e 
Fátima está completando hoje quarenta e três anos de 
casados (Bodas de Azeviche). Parabenizamos ao 
ilustre casal por esta data tão significativa e desejamos 
a continuidade das bênçãos do Senhor sobre ele.  
BODAS DE ESTANHO OU ZINCO: o casal Diác. 
Marconi/Ângela completou no dia 27/04, dez anos de 
feliz união conjugal. Deus se digne a continuar 
abençoando esses dois ilustres irmãos em Cristo.  
 
 


