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BOLETIM DOMINICAL – 25/12/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
 O pedido de Tiago e João  (Mc 10.35-45)  

     Na continuação do seu relato, Marcos revela um dos 

quadros mais difícil de digerir que foi o egoísta pedido de 

dois dos apóstolos de Jesus mais próximos, os irmãos Tiago e 

João. Veja o relato: “E aproximaram-se dele Tiago e João, 

filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o 

que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E 

eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos 

assentemos, um à tua direita, e outro à tua esquerda” Mc 

10.35-37. Se esse pedido foi feito logo após a solene revelação 

de que o Mestre amado iria ser traído, sofrer agruras e morto 

por crucificação foi de uma infelicidade sem par, revelando 

uma insensibilidade tremenda em relação ao drama que 

estava preste a acontecer. No entanto, Jesus não leva em 

consideração a insensibilidade deles, apenas faz-lhes uma 

observação e uma pergunta. A observação foi que eles não 

sabiam o que pediam e a perguntou foi se estavam dispostos a 

beber o cálice que ele beberia e ser batizado com o batismo 

que ele sofreria, e eles responderam que sim. Pois bem, Tiago 

sofreu o martírio por Herodes Agripa e João sofreu agruras na 

ilha de Patmos, aprisionado que fora por causa do evangelho, 

cumprindo-se as palavras de Jesus que eles beberiam o cálice 

e seriam batizados com o batismo do sofrimento. Como era de 

se esperar, quando o restante do colégio apostólico tomou 

conhecimento da manobra dos dois irmãos para conseguir no 

reino futuro a supremacia sobre eles, revoltou-se contra eles e 

se não fora a pronta intervenção do Senhor tinha havido uma 

ruptura no grupo apostolar constituído por Jesus.  O Senhor 

aproveitou o ensejo para ensinar-lhe que o reino espiritual é 

diferente do reino deste mundo. “... antes, qualquer que, 

entre vós, quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer 

que, dentre vós, quiser ser o primeiro será servo de todos” Mc 

10.43,44. Concluindo, o Senhor Jesus lhes deu uma lição de 

altruísmo: “Porque o Filho do Homem também não veio para 

ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de 

muitos” Mc 10.45.                             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) 
01 – Dc. Josias; 08 - Pb. Saul;  

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 

 

@@@@@@@ 
 

SEMANA DE ORAÇÃO (02 à 06) 
Seg – (D) Pb. Léo, (P) Pr. Samuel 

Ter – Pastor da Igreja (D,P) 
Qua – (D) Adeilda, (P) Laércia 
Qui – (D) Adriana, (P) Fabiano 

Sex – (D) Pb. Silas, (P) Pr. Walter 
LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 

 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Gentil/Euclides; Ter – Marçal 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
 CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ/16; JAN/17) 

25/12 – Celebração do Natal; 27/12 – Posse 
diretorias eleitas; 31/12 – Culto de Final de 
ano. 01/01 – Celebração da Ceia; 06 à 08/01 – 
Escola de Missões (DOM/ALIANÇA); 08/01 – 
Dia Nacional Intercessão ALIANÇA; 09 à 
30/01 – 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). 
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POSSE DIRETORIAS ELEITAS 

PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (27/12) 
 

CULTO DE FINAL DE ANO 31/12/16 

22h às 24h 
 
 

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  

Lucas 2.1-20 

                       O nascimento de Jesus 
1 - E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da 

parte de César Augusto, para que todo o mundo se 

alistasse. 2 - (Este primeiro alistamento foi feito sendo 

Cirênio governador da Síria.) 3 - E todos iam alistar-se, 

cada um à sua própria cidade. 4 - E subiu da Galiléia 

também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de 

Davi chamada Belém (porque era da casa e família de 

Davi), 5 - a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que 

estava grávida. 6 - E aconteceu que, estando eles ali, se 

cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 7 - E deu 

à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e 

deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para 

eles na estalagem. 

                         Os pastores de Belém 
8 - Ora, havia, naquela mesma comarca, pastores que 

estavam no campo e guardavam durante as vigílias da 

noite o seu rebanho. 9 - E eis que um anjo do Senhor veio 

sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e 

tiveram grande temor. 10 - E o anjo lhes disse: Não temais, 

porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que 

será para todo o povo, 11 - pois, na cidade de Davi, vos 

nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12 - E isto 

vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e 

deitado numa manjedoura. 13 - E, no mesmo instante, 

apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos 

celestiais, louvando a Deus e dizendo: 14 - Glória a Deus 

nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os 

homens! 15 - E aconteceu que, ausentando-se deles os 

anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: 

Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e 

que o Senhor nos fez saber. 16 - E foram apressadamente e 

acharam Maria, e José, e o menino deitado na 

manjedoura. 17 - E, vendo-o, divulgaram a palavra que 

acerca do menino lhes fora dita. 18 - E todos os que a 

ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. 

19 - Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as 

em seu coração. 20 - E voltaram os pastores glorificando e 

louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, 

como lhes havia sido dito. 

 

                  O Natal de Jesus     (Eudes L. Cavalcanti) 

   Quando o homem pecou as trevas do pecado começaram a 

dominar o cenário humano. À medida que a humanidade 

crescia, mais intensa essas trevas ficavam. Aqui e ali, 

vislumbres da glória de Deus brilhavam em algumas vidas, 

trazendo gotinhas da revelação especial de Deus. Em Gênesis 

3.15, um ponto luminoso apareceu na história humana – da 

semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça 

da serpente. 

    No plano eterno de Deus estava previsto que o mundo seria 

inundado de uma maneira especial com a Sua presença, 

através da encarnação de Seu Filho, Jesus Cristo. 

    O texto de Lucas, quando trata do natal de Jesus, se expressa 

assim: “pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com 

que o oriente do alto nos visitou, para alumiar os que estão 

assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os 

nossos pés pelo caminho da paz.” Lc 1.77,78. 

    No Antigo Testamento encontra-se uma profecia sobre esse 

irromper de luz quando da presença do Filho de Deus neste 

mundo, como o Verbo encarnado (Is 9.1,2). “A terra de 

Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além 

do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas 

viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte 

resplandeceu-lhes a luz” Mt 4.15,16. O texto de Gl 4.4, diz que 

o Senhor Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, o 

natal de Jesus é o tempo mais glorioso da história da salvação. 

“Mas, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu 

Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.”  

    Tratando do fato histórico do nascimento de Jesus, 

lembramos que o mesmo aconteceu na cidade de Belém de 

Judá, em território israelita, a pouco mais de dois mil anos 

atrás. Esse nascimento fora predito no Antigo Testamento em 

diversas ocasiões, inclusive mencionando as circunstâncias de 

como ocorreria.  

    Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, 

conforme revelação das Sagradas Escrituras. A partir da 

concepção que foi sobrenatural, o processo de gestação foi 

normal como de qualquer outro ser humano. 

    No dia determinado por Deus nasceu Jesus, o Salvador, o 

Senhor da vida, o Rei da glória. 

    Comemoremos o natal com um sentimento de profunda 

gratidão a Deus pela vinda de seu Filho a este mundo. “Nasce 
Jesus! Fonte de luz! Descem os anjos cantando. Nasce Jesus! É 
nossa luz, que as trevas vai dissipando”  (S.H. 75) 

                                                           
 

CULTO DE NATAL: hoje à noite, a partir das 18h, 

iremos celebrar o Natal de Jesus. Além do sermão 

sobre o Natal teremos a apresentação de uma 

cantata pelo Coral da Igreja e uma participação 

especial do Departamento Infantil. Pela manhã 

não teremos trabalho na Igreja. 

CULTO DE FINAL DE ANO: no dia 31 iremos 

realizar o último culto do ano, a partir das 22h. 

Como o dia 31/12 é um sábado, no dia seguinte 

(01/01/17 – Domingo) não teremos a EBD, mas 

à noite estaremos juntos para adorar ao Senhor 

no primeiro culto de 2017, inclusive com a 

celebração da Ceia.  
 

ORGANIZAÇÃO IGREJA NO VALENTINA: conforme 

autorizado pela Igreja sede na assembleia do 

domingo passado, realizada pela manhã, no 

período da noite o Pastor Eudes Lopes Cavalcanti, 

acompanhado do Pastor Walter Moura e dos 

Presbíteros José Diniz, Aureliano Medeiros (Léo) 

e Evandro José, presidiu a assembleia de 

organização da VII Igreja Evangélica 

Congregacional de João Pessoa, situada no 

Conjunto Valentina de Figueiredo. Nessa 

assembleia foi aprovado o estatuto, eleito o 

Pastor da Igreja, três presbíteros e cinco 

diáconos. Sessenta pessoas assinaram o livro de 

frequência compondo a sua membrezia. Ainda 

nessa assembleia foram eleitas as diretorias para 

2017. Também na assembleia foram 

consagrados um presbítero e três diáconos.  

Ainda foi definido o sustento pastoral e foi 

orientada a filiação da nova Igreja à nossa 

Denominação. 

CULTO INAUGURAL DA IGREJA NO VALENTINA: na 

próxima quinta-feira, a partir das 19.30h, 

teremos a festividade de inauguração da VII 

IEC/JPA (ex - congregação do Valentina). Um 

ônibus sairá da igreja sede levando irmãos para 

participar dessas festividades. Nesse culto, 

teremos a posse do pastor da nova Igreja que 

será feita por um representante da ALIANÇA, e a 

posse dos novos oficiais que será feita pelo 

pastor Enoaldo. Os Conjuntos Getsêmani e 

Ebenézer da III IEC/JPA participarão do momento 

de louvor.  

 


