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BOLETIM DOMINICAL – 01/01/17 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 

 O Cego de Jericó  (Mc 10.46-52)  

     No texto em apreço, Marcos relata a cura de um cego em 

Jericó, uma cidade na região sul da Palestina. O evangelista 

relata que o fato aconteceu ao sair Jesus de Jericó. O texto diz 

que assentado à beira do caminho encontrava-se Bartimeu, 

um cego pedinte. Ele ao ouvir que era Jesus que passava 

começou a clamar, pedindo misericórdia a Ele: “Jesus, Filho 

de Davi, tem compaixão de mim”. Marcos revela que os 

discípulos de Jesus mandaram que ele se calasse, mas ele 

continuava clamando. O clamou do cego chegou aos ouvidos 

de Jesus que parou e mandou que o trouxesse. É-nos dito no 

relato que, ao ser levado, alguém disse a Bartimeu: Tem bom 

ânimo, Levanta-te ele te chama. O cego tirou a capa que tinha 

sobre si e foi ter com Jesus. Em seguida, Jesus perguntou ao 

cego que queria que Ele lhe fizesse. E, prontamente, Bartimeu 

respondeu: Que eu veja. Graciosamente Jesus o abençoou, 

dizendo vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a 

vista e foi seguindo a Jesus caminho a fora. 

        Nesse texto podemos extrair algumas lições, senão 

vejamos: 1) Devemos aproveitar as oportunidades que Deus 

nos concede. Jesus passava e Bartimeu aproveitou para pedir 

misericórdia; 2) Infelizmente, existem aqueles que mesmo 

sem ter consciência do que estão fazendo põem empecilhos 

para que as almas não se cheguem a Cristo. Os discípulos de 

Jesus mandaram que o cego se calasse; 3) O poder da oração. 

Bartimeu clamou de toda a sua alma a Deus; 4) Deus sempre 

ouve a oração quando ela é feita com intensidade de coração. 

Jesus ouviu o clamou do cego e mandou que o trouxesse a sua 

presença; 5) A necessidade de se atender ao chamado divino. 

Bartimeu levantou-se e foi a Jesus; 6) Devemos pedir a Deus 

aquilo que é essencial. O cego queria ver e pediu isso; 7) O 

extraordinário poder de que Jesus é possuidor. Apenas com a 

sua palavra o cego foi curado; 8) A fé como instrumento de 

recepção das bênçãos de Deus. Jesus disse que a fé de 

Bartimeu o salvou; 9) Seguir a Jesus é o prazer de todo aquele 

que o conhece.                                  Eudes Lopes Cavalcanti   
 

                                                      

   ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
01 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Eudes;  

08 – (D) Pb. Valdenor, (P) Pr. Walter;  
15 – (D) Pb. Diniz, (P) Pb. Emanuel 

22 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Formiga 
29 – (D) Dc. Murilo; (P) Pr. Eudes 

                    MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Laércia; 11 - Adriana Felix;  

18 – Marlene Soares; 25 – Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 (04,18) – Bosco; (11,25) - Meireles 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Fabiano;  

15 – Pr. Jedaías;  22 – Dc. Bonifácio 
29 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
08 – Dc. Josias; 15 – Pr. Walter;  

22 – Pb. Silas; 29 - Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
01 – Pr. Samuel; 08 - Pb. Silas; 

15 – Dc. Josias; 22 – Pr. Samuel; 
29 – Pr. Walter 

 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

###### 
 

DIRETORIA DO CORAL 
D – Pb. Evandro José; VD – José Gentil;  

T – Marçal Junior; S – Isabel;  
A – Rivanda Belmont  

 

FELIZ 2017 A TODOS! 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/17) 

31/12 – Culto de Final de ano. 01 – 
Celebração da Ceia; 06 a 08 – Escola de 
Missões (DOM/ALIANÇA); 08 – Dia Nacional 
Intercessão ALIANÇA; 14 – Chá de Bebê 
(Amanda); 21 – Confraternização do 
Ebenézer; 28 – Chá de Bebê (Jaciara); 09 à 30 
– 40º Projeto Missionário ALIANÇA (Currais 
Novos/RN, Cabedelo/PB).   

        

       ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

01-José Freire (R. do Sol), 05-Dc. Nivaldo 
Batista, 05-Ana Carolina (R. do Sol), 06-
Jader Porfírio, 07-Saullo Rikelce (E. Sátiro), 
08-Elda Lopes (E. Sátiro), 11-Presb. 
Aureliano Fernandes, 12-Gabriela Pereira 
(R. do Sol), 12-Bruna Vanessa, 13-Mª de 
Fátima Brito, 16-Dc. José Marçal Jr., 19-
Alexandre Araújo (R. do Sol), 19-Sara 
Mizraim, 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara 
Araújo, 27-Valdilene Régis, 29-Jafia de 
Souza (R. do Sol), 29-Severina Lima (Esp. Pb. 
Genison), 30-Keilla Anny (filha /Carmelita). 
 
 

 

                                                 
              ESCALA DE DIÁCONOS 

 

31/12/16 (Sáb)- Gentil/Euclides  
 

01/01/17 (Dom)- Bruno/Marçal 
03/01/17 (Ter) – Murilo 

 

 

 

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  

Salmo 96 
 

Convite a toda a terra para louvar  
            e temer ao Senhor 
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, todos os moradores 
da terra. 2 - Cantai ao Senhor, bendizei 
o seu nome; anunciai a sua salvação de 
dia em dia. 3 - Anunciai entre as nações 
a sua glória; entre todos os povos, as 
suas maravilhas. 4 - Porque grande é o 
Senhor e digno de louvor, mais 
tremendo do que todos os deuses.  
5 - Porque todos os deuses dos povos 
são coisas vãs; mas o Senhor fez os 
céus. 6 - Glória e majestade estão ante a 
sua face; força e formosura, no seu 
santuário. 
7 - Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, 
dai ao Senhor glória e força. 8 - Dai ao 
Senhor a glória devida ao seu nome; 
trazei oferendas e entrai nos seus 
átrios. 9 - Adorai ao Senhor na beleza 
da santidade; tremei diante dele todos 
os moradores da terra. 
10 - Dizei entre as nações: O Senhor 
reina! O mundo também se firmará 
para que se não abale. Ele julgará os 
povos com retidão. 11 - Alegrem-se os 
céus, e regozije-se a terra: brame o mar 
e a sua plenitude. 12 - Alegre-se o 
campo com tudo o que há nele; então, 
se regozijarão todas as árvores do 
bosque, 13 - ante a face do Senhor, 
porque vem, porque vem a julgar a 
terra; julgará o mundo com justiça e os 

povos, com a sua verdade. 

 

 UM MISTO DE GRATIDÃO E OTIMISMO      
    

 

    Chegamos pela graça divina ao final de mais 
um ano e ao começo de um novo ano. Olhando 
para o ano que passou podemos ver a boa mão 
do Senhor sobre nós nos fazendo vitoriosos em 
tudo. Passamos muitas lutas e dificuldades, mas 
o Senhor esteve a nossa frente nos fortalecendo 
pelo Seu Espirito e pela sua Palavra. A graça foi 
abundante em nossas vidas e por isso somos 
imensamente gratos ao Senhor, nosso Deus. 
Não podemos irmãos, esquecer-se de agradecer 
a Deus por tudo, pelos bons e maus momentos 
de nossas vidas no ano que passou, pois assim 
nos manda a santa Palavra de Deus. “Em tudo 
dai graças, porque esta é a vontade de Deus em 
Cristo Jesus para convosco” 1 Ts 5.18. Aproveito 
ao ensejo como pastor da Igreja para agradecer 
a Deus pela minha salvação, pela vocação 
pastoral, pelo pastorado na III IEC/JPA, pela 
minha família, por Deus ter me mantido de pé a 
despeito das minhas fraquezas. Aproveito 
também a oportunidade para pedir perdão a 
qualquer irmão que porventura tenha ofendido 
ou magoado. Não tenho consciência de que isso 
tenha acontecido, mas é provável devido ao 
exercício do ministério pastoral que sempre 
impõe tomada de decisões que, às vezes, 
contrariam pessoas. 
    Novo ano, novos desafios. Todos sabem que 
um ano novo sempre nos apresenta novos 
desafios, lutas, dificuldades, etc. Devemos 
confiar no Senhor entregando a Ele tudo em 
Suas mãos tendo consciência de que Ele tem 
cuidado de nós. “Entrega o teu caminho ao 
Senhor; confia nele, e ele tudo fará” Sl 37.5. 
Deus é o nosso refúgio e fortaleza nos 
momentos de dificuldades que enfrentaremos 
em 2017. Devemos neste novo ano, renovar os 
nossos votos de consagração a Cristo e a Sua 
causa. Devemos ainda nos envolver com mais 
dedicação na obra do Senhor cumprindo as 
nossas obrigações, como servos que somos, na 
Igreja a que aprouve a Deus nos colocar. Um 
abraço fraterno a todos e um feliz ano de 2017. 

                             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 
                                                           

CEIA DO SENHOR: hoje, primeiro dia e domingo 

do ano, teremos o primeiro culto de 2017. 

Aproveitando o ensejo iremos celebrar a Ceia do 

Senhor. Começaremos o culto no horário normal 

dos dias de domingo, às 18h. Convidamos a 

todos a subirem à Igreja  para cultuarmos a Deus 

e celebrarmos a Ceia do Senhor. 

SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06/01): de amanhã 
até sexta-feira teremos a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração, a primeira de 

2017. Segue os nomes dos dirigentes e 

preletores: Seg – (D) Pb. Léo, (P) Pr. Samuel; Ter 

– Pastor da Igreja (D,P); Qua – (D) Adeilda, (P) 

Laércia; Qui – (D) Adriana Meireles, (P) Fabiano; 

Sex – (D) Pb. Silas, (P) Pr. Walter 

POSSE DE DIRETORIAS: na terça-feira passada as 

diretorias homologadas pela assembleia realizada 

no dia 18/12, foram empossadas em seus 

respectivos cargos. Essas diretorias encontram-

se em listagem no quadro de avisos da Igreja.   

GRATIDÃO (I): agradecemos a todos os irmãos 

que fizeram parte das diretorias da Igreja no ano 

passado. Deus a todos recompense o serviço 

prestado na casa do Senhor. Agradecemos aos 

pastores Walter, Jedaías e Samuel pela preciosa 

colaboração dada ao ministério da Igreja. 

Agradecemos a todos os oficiais presbíteros e 

diáconos pelo serviço prestado em 2016. 

Agradecemos também aos dirigentes das 

congregações da Igreja. Agradecemos aos irmãos 

que contribuíram financeiramente para a 

manutenção do trabalho do Senhor através do 

ministério de nossa Igreja durante o ano que 

passou. A todos retribua o Senhor. Agradecemos 

aos grupos de louvor da Igreja que abrilhantaram 

os cultos que oferecemos a Deus no ano passado. 

Agradecemos também a membrezia em geral que 

de uma forma ou de outra contribuiu para o 

desenvolvimento de nossa Igreja. Deus a todos 

retribua segundo as riquezas de sua graça. 

GRATIDÃO (II): agradecemos aos irmãos do 

Valentina pela convivência conosco durante o 

tempo de congregação, especialmente ao Pr. 

Enoaldo. Deus a todos abençoe agora como igreja 

organizada.        FELIZ 2017 A TODOS! 
 

 


