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BOLETIM DOMINICAL – 14/08/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
Jesus anda por cima do mar (6.45-56) 

   Depois de relatar a poderosa ação do Senhor 

Jesus multiplicando pães e peixes Marcos fala 

sobre um episódio na travessia do Mar da 

Galiléia. O texto diz que Jesus obrigou aos seus 

discípulos a embarcaram e irem para Betsaida, 

enquanto despedia a multidão. Depois de Jesus 

ter despedido a multidão retirou-se para um 

monte próximo e ali buscava a presença do Pai 

em oração. Sobrevindo a tarde, Jesus observou 

que os seus discípulos enfrentavam dificuldades 

no barco onde estavam porque o vento era 

contrário. Perto da quarta vigília da noite (quase 

três horas da madrugada) o Senhor foi ao 

encontro deles andando sobre as ondas do mar. 

Quando os discípulos viram isso gritaram de 

medo pensando que era um fantasma, mas logo 

Jesus os acalmou, identificando-se: Sou eu, não 

temais. Ao subir no barco o mar se aquietou e os 

discípulos ficaram maravilhados. O texto diz que 

os discípulos ainda estavam com o coração 

endurecido apesar de terem presenciado a 

multiplicação dos pães e dos peixes.  

    Continuando no seu relato, Marcos diz que ao 

desembarcarem em Genesaré muitas pessoas se 

aproximaram de Jesus trazendo em leitos os 

doentes. Diz ainda Marcos que aonde Jesus 

chegasse, seja em cidade ou aldeia, traziam os 

enfermos e suplicavam que o Senhor os curasse. 

O texto sagrado nos diz que todos aqueles que 

tocavam  em Jesus eram curados.  

   Nesses relatos o evangelista enfatizou o 

poderoso ministério libertador de Jesus 

abençoando aos que cressem nele. 

                        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                       

                                           

     ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

14 – (D) Pr. Samuel, (P) Miss. Nelson Cleyton;  
21 – (D) Pb. Evandro, Pr. Eudes;   

28 – Pb. Valdenor, Pr. Walter   
CULTO DEVOCIONAL 

14 – Murilo;  
21 – Jaciara; 28 – Adriana Felix   

 MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
17 - Pr. Samuel; 24 – Marlene  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(17) – Meireles; (24) - Bosco 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
14 – Pr. Enoaldo;  

21 – Pb. Severino; 28 – Pr. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

14 – Pr. Jedaías;  
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

14 – Pb. Saul;  
21 – Fabiano; 28 – Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
14 – Pb. Silas;  

21 – Pr. Samuel; 28 – Dc. Francisco   
        
         ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 
 

CASA DE ACOLHIDA 
27 - Ev. Davi Silva 

 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor  
 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Bonifácio/Marçal; Ter – Euclides 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
 14/08 – Dia dos Pais; 14/08 – Domingo Missionário; 

20/08 – Avanço Missionário Cong. José Américo; 

20,21/08 – Aniversário Cong. José Américo; 21/08 – 

Aniversário do Pastorado (21/08); 21/08 – Dia do 

Congregacionalismo (19);  17,18/09 – Aniversário da 

Igreja;   22 a 25/09 – Aniversário Cong. Valentina; 23-

25/09 – Congresso Nacional de Homens Congregacionais 

(Conde/PB).     

               ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
01-Gilma Araújo (Valentina); 02-Severino do Ramo (R. do 

Sol); 03-Virgílio de Araújo(Valentina); 04-Marlene Soares; 

05-Mª Nazaré; 05-Pb. Saul dos Santos (E. Sátyro); 05- 

Adriano da Silva; 05-Sheila Fernandes (Valentina); 05-

Maria Clara (Valentina); 06-Luciano Ferreira; 07-Anália 

Mendes (R. do Sol); 08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega 

Jr.;11-Rosimayry Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do Sol); 

12-Antônia de Lima; 13-Wallison dos Santos (Valentina); 

14-Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira;15-

Paula Francinett; 16-Dc. Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 

18-Vitor (Valentina); 19-Romilson de Sousa (Valentina); 20-

Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de Araújo; 21-Beatriz 

Lima; 21-Karina Ribeiro (E. Sátiro); 23-Murilo de Souza; 23-

Elias Amorim (Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 

24-Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaias Rodrigues; 25-Juzirene 

Santiago (E. Sátiro); 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 

27- Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-

Letícia Morais (Valentina); 29-Mateus Henrique (E. Sátiro); 

30-Joceliana da Silva (Valentina); 31-Mª das Neves; 31-

Makoby Lopes.  

 
 

CASA DE ACOLHIDA: Precisamos de escovas de dente 
para compor o kit (escova de dente, pasta, sabonete e 
barra de sabão) que distribuímos na Casa de Acolhida 
onde a Igreja realiza, quinzenalmente,  culto de pregação 
do Evangelho. Procurem Bruno ou Stefanie, sua esposa 
e colabore com esse ministério.  

 

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 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. 
 

Pregar o Evangelho: Uma atribuição da Igreja 
      A Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, na sua 

expressão local, é uma instituição divina e dentre as suas 

atribuições encontra-se a pregação do Evangelho. 

      O apóstolo Pedro nos revela os qualificativos da Igreja: 

geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de 

propriedade exclusiva de Deus. Depois de exaltar a Igreja 

com esses qualificativos, Pedro revela a sua missão neste 

mundo: proclamar as virtudes daquele que chamou os 

membros da Igreja das trevas para a sua maravilhosa luz (1 

Pe 2.9). 

     Para compreender melhor a importância da  pregação do 

Evangelho é bom lembrar que o Evangelho é a resposta de 

Deus para a situação calamitosa do homem devido ao 

pecado. O pecado de Adão trouxe um resultado funesto para 

si e para a sua descendência. “Por um homem entrou o 

pecado no mundo e pelo pecado a morte; a morte passou a 

todos os homens porque todos pecaram” Rm 5.12. Em Rm 

3.23, Paulo disse que “todos pecaram e destituídos estão da 

glória de Deus”. Através do Evangelho o homem que está 

morto em seus delitos e pecados renasce espiritualmente 

para uma nova vida, a vida eterna, que é um dom de Deus. 

     Quando falamos do Evangelho estamos tratando da morte 

e da ressurreição de Cristo. “Cristo morreu pelos nossos 

pecados e ressuscitou para a nossa justificação”. Rm 4.25. O 

Senhor Jesus veio especialmente a este mundo para dar a sua 

vida em sacrifício pelos pecados do homem. Na cruz Jesus 

ofereceu-se a si mesmo em sacrifício a Deus para tirar os 

pecados do ser humano. 

     Segundo o plano eterno de Deus, a pregação do 

Evangelho deve ser feita pela Igreja. Só ela tem esse 

privilégio bem como essa responsabilidade. “E disse-lhes: Ide 

por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem 

crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 

condenado” Mc 16.15,16. 

     Assim sendo, é dever de todo crente em Cristo se envolver 

na pregação do Evangelho. É dever de toda a Igreja local se 

envolver nesse ministério. Nenhum servo de Deus deve se 

omitir, pois isto se constitui grave pecado de omissão. O 

crente se envolve nessa obra orando, contribuindo e indo. 

Essas três áreas são cruciais na obra missionária.   “Porque, 

se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois 

me é imposta essa obrigação; e ai de mim se não anunciar o 

Evangelho!” (1 Co 9.16).                    Pr. Eudes  

 

 

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje à noite teremos 

um culto com ênfase missionária. É o nosso 

domingo missionário constante no calendário 

de eventos da Igreja. Todas as partes da liturgia 

obedecerão a essa temática. Pregará no culto o 

missionário Nelson Cleyton, da Assembleia de 

Deus Missões. A direção do culto é do pastor 

Samuel Santos, diretor da Secretaria de 

Missões de nossa Igreja. 

OFERTA MISSIONÁRIA PARA ALIANÇA: no culto 

de hoje à noite iremos levantar uma oferta 

especial para a obra missionária realizada por 

nossa Denominação. O nosso alvo geral para o 

ano de 2016 é de R$ 2.000,00. Combinamos 

levantar durante o ano quatro ofertas, uma em 

cada trimestre, para alcançarmos esse alvo. A 

oferta de hoje é a terceira, e o nosso alvo é de 

R$ 500,00. Já entregamos a ALIANÇA as ofertas 

dos dois trimestres passados. As quatro 

congregações da Igreja participarão também 

desse ofertório. Pedimos aos irmãos que 

dupliquem ou tripliquem as ofertas dadas 

costumeiramente nos domingos à noite. 

Contamos com a colaboração de todos. 

DIA DOS PAIS: no culto da noite teremos um 

momento para homenagear os pais de nossa 

Igreja, e logo depois do culto teremos um 

momento social preparado pelo Departamento 

de Auxiliadoras para eles. 

ANIVERSÁRIO DA CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: 

as festividades de aniversário da Congregação 

do José Américo serão realizadas nos próximos 

sábado e domingo (20 e 21/08). No culto de 

sábado pregará o Pastor Walter Moura e no de  

domingo o Evangelista Davi da Silva. Ainda no 

sábado o Conjunto Ebenézer participará do 

culto louvando a Deus. Na oportunidade do  

culto de sábado será inaugurado o novo salão 

construído pelo irmão Diác. Nivaldo. 

ANIVERSÁRIO DE PASTORADO: no próximo 

domingo o pastor Eudes estará oferecendo um 

culto de ações de graças a Deus pelo 12º 

aniversário do seu pastorado a frente da III 

IEC/JPA pela graça e vontade divinas.  

PAIS, PARABÉNS PELO SEU DIA.  

 

 


