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Reflexões no Evangelho de Marcos 
Jesus abençoa os meninos  (10.13-16) 

    O texto acima trata de um momento em que os pais traziam 

as suas crianças para que Jesus tocasse nelas. Os discípulos de 

Jesus, que talvez achassem que as crianças não seriam objeto 

da graça divina, impediam que isso acontecesse. Jesus ao ver 

essa atitude os repreendeu e disse estas célebres palavras: 

“Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque 

dos tais é o Reino de Deus” Mc 10.14. Em seguida, Jesus disse 

que se alguém não recebesse o reino de Deus como uma 

criança, jamais entraria nele. Depois Jesus as toma 

carinhosamente em seus braços e as abençoa. Essa atitude do 

Senhor Jesus nos mostra quão importante são as crianças aos 

olhos de Deus. Segundo o seu programa eterno, Deus 

constituiu a família para que os filhos tivessem um lar onde 

pudessem ser criados. Aos pais Deus deixou a obrigação de 

educar os seus filhos, de ensinar-lhes os valores do reino de 

Deus.   Ainda no texto, Jesus disse que as pessoas deveriam 

aceitar as boas novas do reino de Deus com alegria, sem 

malicia, de boa fé, atitudes essas próprias de uma criança 

quando recebe um presente. Tratando da salvação eterna, as 

crianças herdam a condenação do pecado de origem e a 

natureza corrompida dos pais, e não são inocentes aos olhos 

de Deus. No entanto, queremos acreditar que pelo fato de 

Jesus ter recebido as crianças, Deus aplica nelas graciosa e 

compulsoriamente os méritos de Cristo conquistados na cruz, 

caso elas faleçam naquela fase da vida antes de discernir 

entre o bem e o mal (a idade da razão).  Quanto ao batismo 

de crianças, os católicos dizem que o mesmo é necessário 

para a salvação da pessoa; e quanto aos irmãos pedobatistas 

(aqueles que praticam o batismo de crianças) dizem que o 

batismo não salva, mas que Deus tem uma aliança com a 

família e assim os filhos devem ser batizados. Nós 

congregacionais brasileiros, à luz dos batismos identificados 

em Atos dos Apóstolos e textos da grande comissão não 

batizamos crianças por entender que o batismo deve seguir a 

fé e não a preceder.                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
      

                                                  

 ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

04 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes;  
11 – (D) Pr. Genison, (P) Pr. Samuel;  

18 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Waldemar;  
25 – (D) Pr. Samuel, (P) Pr. Eudes;  
31 – (D) Pr. Eudes, (P) Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Laércia; 11 – Pr. Ivanildo;  

25 - Isabel 
MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

07 – Iza Maria; 14 – Laércia;  
21 – Marlene; 28 – Adriana Felix 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 (07,21) – Bosco; (14,28) - Meireles 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
04 – Pb. Severino; 11 – Dc. Josias;  
18 – Pr. Walter; 25 - Pr. Enoaldo;  

31 – Pr. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Ev. Davi; 11 – Pr. Jedaías;  
18 – Pb. Emanuel; 25 - Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

04 – Asp. Dc. Fabiano; 11 – Pb. Saul;  
18 – Pr. Samuel; 25 - Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – Pr. Samuel; 11 – Pb. Silas;  

18 – Dc. Francisco  
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
10 - Dc. Josias;  

17 – Pr. Samuel (Natal Casa Acolhida) 
LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 

 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Euclides/Marconi; Ter – Marçal 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 

09/12 – Culto Celízia; 11/12 – Dia da Bíblia (2º domingo de 

dezembro); 11/12 – Programação DERE; 14/12 – Confecção 

calendário eventos 2017; 16/12 – Culto de Gratidão Antônia; 

18/12 – Assembleia de Membros; 18/12 – Jantar de 

Confraternização Igreja; 23/12 – Jantar de Confraternização 

Valentina; 25/12 – Celebração do Natal; 31/12 – Culto de 

Final de ano; 31/12 – Posse diretorias eleitas.  
        

      ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01- Pb. Carlos Alberto; 01-Lamarck Ribeiro; 02-Kézya Lopes; 

03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana Alves; 05-Fábio Lima; 05-

Saullo Vinicius (E. Sátiro); 05-Débora Thamyres; 07-Daynne 

(Valentina); 07-André Augusto; 07-Anna Júlia; 08-Mª da 

Conceição; 09-José Afonso (E. Sátiro); 09-Sueleide de 

Holanda (Valentina); 10-Neusa de Moura; 11-José Inaldo (R. 

do Sol); 12-Edvando Bonifácio (Dc. R. do Sol); 12-Lucas 

Henrique (Valentina); 14-Mª Teodória; 15-Mª do Socorro (R. 

do Sol); 15-Mª Eliane; 16-Ana Lia Mendes (R. do Sol); 18-Irurá 

Fernandes (Valentina); 19-Waltercir Ribeiro (Valentina); 21-

Nayara Gabriella (Valentina); 24-Joselito (Valentina); 25-

Danielle Santiago (E. Sátiro); 25-Suelma Priscila (Valentina); 

26-Telma Geusa (Valentina); 27-Matheus Filho; 28-Emanueli 

Ferreira; 30-Bárbara Edinalva (E. Sátiro); 31-Elizabete Mª 

(Valentina) e 31-Cintia Alice (R. do Sol). 

 
 
 
 

DIA DA BÍBLIA  
2º DOMINGO DE DEZEMBRO 

PRELETOR (MANHÃ): PR. IVANILDO 
PRELETOR (NOITE): PR. SAMUEL 

 

 

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/


 

 

 

DIRETORIAS III IEC/JPA 2017 
Departamento de Patrimônio (DPAT) 

(D) – Pr. Eudes L. Cavalcanti; 

(VD) – Pb. Evandro José; (T) – Pb. Genison Brito; 

(S¹) – Pb. José Diniz; (S²) – Dc. Joaquim Meireles 

Departamento de Homens (DHEC) 

(D) – Pb. Silas França; (VD) – Dc. José Gentil; 

(T) – Dc. José Nivaldo; (S¹) – Dc. José Marçal;  

(S²) – Dc. Euclides Félix; (C) – Pr. Eudes Lopes;  

Departamento de Auxiliadoras (DAUC) 

(D) – Iza Maria; (VD) – Adriana Meireles 

(T) – Vera Lúcia; (S) – Aneilde Silvestre;  

(C) – Adeilda Meireles 

Departamento de Mocidade e Adolescentes (DMOC) 

(D) – Dc. Josias Junior; (VD) – Dc. Murilo Pedro;  

(T) – Asp. Dc. José Bruno; (S¹) – Déborah Thamires; 

 (S²) – Larissa Ugulino; (C) – Pr. Walter Moura 

Departamento de Educação Religiosa DERE 

(D) – Pr. Walter Moura; (VD) – Pr. Samuel Santos;  

(T) – Leandro Lima; (S) – Aneilde Silvestre 

Departamento de Louvor (DLOV) 

(D) – Raquel Moura 

(VD) – Dc. Murilo Pedro; (T) – André Fragoso;  

(S¹) – Isabel Cristina; (S²) – Laércia Diniz;  

(C) – Dc. Josias Junior 

Departamento de Beneficência (DBEN) 

(D) Pb. Evandro José, (VD) Pb. Valdenor Torres; 

 (T) Dc. José Marçal; (S) Dc. Joaquim Meireles 

Departamento Infantil (DINF) 

(D) Laércia Diniz; (VD) Risolene Muniz; (T) Lígia Keila;  

(S¹) Stefanie Vilela;  (S²) Mayana Burity 

Departamento de Contabilidade (DCON) 

(D) Lúcia Diniz; (VD) Laélia Diniz 

Secretaria de Missões (SEMI) 

(D) – Pr. Samuel Santos; (VD) – Asp. Dc. José Bruno;  

(T) – Pb. Genison Brito; (S¹) – Déborah Thamires;  

(S²) – Leandro Lima 

Secretaria de Mídias e Publicações (SMIP) 

(D)  Fabiano Almeida; (VD) – Eudes Junior 

Departamento de Casais (DCAS) 

(A DEFINIR) 
 

LEGENDA: (D) Diretor; (VD) Vice Diretor;  

(T) Tesoureiro;  (S) Secretário; (S¹) 1º Secretário;  

(S²) 2º Secretário;  (C) Conselheiro  

 

 

                              Cristo na Bíblia       

Rute – O Parente Remidor 
 

 O episódio relatado no livro de Rute deu-se no período dos 

Juízes, numa época em que o território de Judá, sul de Canaã, 

estava sendo solapado por uma terrível seca como castigo por 

causa do pecado do povo de Deus, levando a uma família 

(Elimeleque, Noemi, Malom e Quiliom) a emigrar para o 

território de Moabe. Em Moabe, o esposo e os filhos de Noemi 

faleceram deixando-a viúva e desfilhada. Os filhos que 

faleceram tinham desposado duas moabitas (Orfa e Rute). 

Quando da saída de Belém da Judéia, a família teve que se 

desfazer de uma propriedade.  Em Moabe, Noemi teve 

conhecimento de que Deus voltara a abençoar a terra de Judá 

dando-lhe chuva e resolve voltar para lá com a sua nora Rute 

que insistira em não abandoná-la. Pela providência de Deus, 

Rute em Belém cai nas graças de Boaz, um rico proprietário de 

terra que resolve tomá-la por esposa, só que para isso teria 

que resgatar a propriedade vendida por Noemi quando partira 

para Moabe. Na lei mosaica (Dt 25.5,6) o levirato (um parente 

de um irmão morto deveria casar com a sua viúva) e o resgate 

da propriedade que era também um dispositivo legal da lei 

mosaica (Lv 25.25-28) deveriam ser feito pelo parente mais 

próximo do falecido, no caso, Boaz, o parente remidor.  Assim 

aconteceu e o final feliz é relatado pelo livro de Rute, inclusive 

informando que Boaz foi o bisavô do grande rei Daví. Boaz no 

livro de Rute estava qualificado para ser o remidor de tudo o 

que Noemí perdera, pois era o parente mais próximo, rico e 

tinha a intenção de fazer, devido ao amor que tinha por Rute, 

sendo assim Boaz é um notável tipo de Cristo, como parente 

remidor. Segundo a Bíblia, o homem foi vendido ao pecado 

(Rm 7.14), e é um escravo do mesmo (Jo 8.34). Diz ainda a 

Bíblia que um homem perfeito, o Deus encarnado, nosso 

Senhor Jesus Cristo com a sua morte na cruz comprou (redimiu) 

a sua Igreja, da escravidão do pecado. Que o Senhor estava 

qualificado para isso não se tem dúvidas, pois como dissemos 

era o parente mais próximo do homem, puro, sem pecado e 

poderia com a doação de sua vida nos comprar com o seu 

precioso sangue. “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, 

a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça” Ef  

1.7. “sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata 

ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver 

que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o 

precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e 

incontaminado” 1 Pe 1.18,19). Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos 

celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 

irmãos que a Ceia é o grande emblema da morte 

redentora do Salvador. Ele ordenou que a Sua 

Igreja se reunisse periodicamente para essa 

celebração. Em obediência a ordem do Senhor 

Jesus, subamos a Sua casa para essa celebração. 

“Fazei isto em memória de mim”. 

SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 08): de amanhã até 

quinta-feira teremos a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração. Exceto na 

quarta-feira (culto à tarde), todos os serão 

realizados no horário das 19.30h às 21h. 

Dirigentes e preletores: Segunda (D) Pb. Léo, (P) 

Pr. Samuel; Terça (D,P) Pastor da Igreja; Quarta 

(D) Adeilda, (P) Iza Maria; Qui (D) Adriana 

Meireles, (P) Asp. Dc. Fabiano.  

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA: pela graça divina 

terminamos a construção da calçada da Igreja 

defronte ao CNEC. Agradecemos ao Pb. Engº José 

Diniz pela supervisão de todo o trabalho. 

ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE: Deus graciosamente 

abençoou as festividades de aniversário de nossa 

Mocidade. Celebramos três cultos ao Senhor e 

nesses cultos contamos com a benfazeja 

presença de Deus. Pregaram nos cultos os 

pastores Mano, Bartolomeu e Leonardo Félix.  

REUNIÃO DE LIDERANÇAS: Deus abençoou a nossa 

reunião de liderança acontecida ontem aqui na 

Igreja. Louvamos a Deus pelo privilégio de termos 

nos reunidos em nome de Jesus para agradecer 

as bênçãos derramadas sobre a Igreja em 2017. 

DIA DA BÍBLIA: no próximo domingo iremos 

comemorar o Dia da Bíblia (segundo domingo de 

dezembro). Pela manhã pregará o Pr. Ivanildo e a 

noite o Pr. Samuel Santos. 

CULTO CASA CELÍZIA: na próxima sexta-feira, a 

partir das 19.30h,  teremos o culto de gratidão 

de final de ano na casa da irmã Celízia Férrer.  

Dirigente do culto: Pr. Samuel; Pregador: Dc. 

Josias. Louvor: Conjunto Ebenézer.  

CALENDÁRIOS SETORIAIS: os calendários setoriais 

(Departamentos e Congregações) serão 

apresentados na reunião do dia 14/12 quando da 

confecção do calendário geral da Igreja.  

 


