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BOLETIM DOMINICAL – 02/10/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Confissão de Pedro (8.27-33) 

    Nesse trecho do seu evangelho, Marcos 

relata um momento íntimo de Jesus com os 

seus discípulos onde Ele perguntou sobre o 

que eles tinham ouvidos falar dele. Eles 

disseram que uns diziam que Ele era João 

Batista que ressuscitara dos mortos, outros 

que Ele era Elias, e outros que Ele era um dos 

profetas de Israel. Aí Jesus perguntou o que 

eles discípulos achavam dele. Então Pedro 

tomando a palavra pelo grupo disse que Ele 

era o Cristo, o Messias prometido no Antigo 

Testamento. Em seguida Jesus os advertiu 

para não divulgarem isso entre o povo. 

   Depois, Jesus revelou para eles a razão 

principal da sua vinda a este mundo, que fora 

oferecer a sua vida em sacrifício pela Igreja e 

para isso Ele seria morto na cruz, mas que 

ressuscitaria ao terceiro dia. Depois dessa 

revelação, Pedro o tomou à parte e tentou 

dissuadi-lo disso. Então Jesus o repreendeu 

na presença de todos, dizendo: “Retira-te de 

mim Satanás; porque não compreendes as 

coisas que são de Deus, mas as coisas que 

são dos homens” Mc 8.33. Desse episódio 

extraem-se as seguintes lições: 1) Só se pode 

confessar que Jesus é o Cristo pela ação do 

Espírito Santo. Mateus esclarece melhor esse 

assunto (Mt 16.15-17); 2) Mesmo em 

comunhão com Deus como Pedro estava é 

possível o crente ser usado pelo inimigo. 

Pedro tentou desviar Jesus da cruz, que era o 

principal motivo da vinda de Jesus a este 

mundo.                  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti           

      
  

                                                  

     

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

02 – (D) Dc. Murilo; (P) Pr. Eudes;  
09 – (D) Pr. Samuel, (P) SEMI; 16 – (D) Pb. 

Genison, (P) Dc. Josias; 23 – (D) Pb. Evandro, (P) 
Pr. Walter; 30 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Pb. Valdenor;  

16 – Raquel; 30 – Dc. Gentil 
MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

05 – Pr. Samuel; 19 – Adriana Félix;  
26 - Marlene Soares 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(19) - Meireles (05,26) - Bosco 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
02 – Pb. Severino; 09 – Pr. Enoaldo;  

16 – Pb. Silas; 23 – Pr. Enoaldo;  
30 – Pb. Franklim 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Dc. Marcone; 09 – Pr. Jedaías;  

16 – Fabiano; 23 – Pr. Jedaías;  
30 – Ev. Davi 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Pb. Emanuel; 09 – Pb. Saul;  

16 – Pr. Walter; 23 – Pb. Saul; 30 – Pb. Silas 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Samuel; 09 – Pr. Walter;  
16 – Pb. Carlos Alberto; 23 – Pr. Samuel;  

30 – Pb. Emanuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
15 – Ev. Davi; 29 – Dc. Josias 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Gentil/Bonifácio; Ter – Marçal 
 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
        CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT) 

01/10 – Aniversário de Sophia; 02/10 – Dia do 

Pastor Congregacional; 08/10 – CongregaBrink; 

08/10 – Avanço Missionário Rota do Sol; 09/10 – 

Dia Nacional de Missões; 12/10 – Manhã de Jejum e 

Oração; 14 a 16/10 -  Conferência Missionária da 

ALIANÇA; 15/10 – Programação EBD Infantil; 23/10 

– Conferência EBD; 30/10 – Aniversário 

Auxiliadoras. 

         ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro Bezerra (filho Pr. Walter); 02 – Sarah 

Bezerra (filha Pr. Walter); 02- Eudes L.  Cavalcanti; 04-

Wirlline da Silva; 04-Edson Gomes (Tei); 04- Vilma 

Bandeira (E. Sátiro); 05-Juliana Rodrigues; 05-Miss. 

Isabel Mª (Valentina); 05-Marília Gabriella (Valentina); 

06-Andressa Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 

07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-Rosilene Gomes 

(esposa de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 

10-Dc. Marcone da Silva (R. do Sol); 10-Valdete Oliveira 

(R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 

12-Dc. José Gentil; 12-Marina Emilly (E. Sátiro); 13-Mª 

de Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Ewerton 

Trajano (Valentina);17-Tiago de Andrade (filho/Ir. Vera); 

19-Yan Ferreira(E. Sátiro); 20-Josias Batista; 21- 

Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 22-Roberlândio 

Rufino(Robson); 23- Edaniely Souza(Valentina); 24-Carla 

Fernanda (Valentina); 24-Celeida Mª; 25- Verônica 

Carlos; 25-Carla Ferreira (Valentina); 27-Severino Rafael 

(R. do Sol); 27-Giuliano Mota (Valentina); 27-Severino 

Rafael (R. do Sol); 27-Edileuza (E. Sátiro); 28-Larissa 

Tito (R. do Sol) e 31-Erick Trajano (R. do Sol). 

 

 
 

 

 

 

 

09/10 – DIA NACIONAL DE MISSÕES 

 

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   

1 Co 11.23-33 
 

               A CELEBRAÇÃO DA CEIA 
 

  23 - Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na 
noite em que foi traído, tomou o pão; 24 - e, 
tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, 
comei; isto é o meu corpo que é partido por 
vós; fazei isto em memória de mim. 25 - 
Semelhantemente também, depois de cear, 
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo 
Testamento no meu sangue; fazei isto, todas as 
vezes que beberdes, em memória de mim. 26 - 
Porque, todas as vezes que comerdes este pão 
e beberdes este cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que venha. 27 - Portanto, qualquer 
que comer este pão ou beber o cálice do 
Senhor, indignamente, será culpado do corpo e 
do sangue do Senhor. 28 - Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e 
beba deste cálice. 29 - Porque o que come e 
bebe indignamente come e bebe para sua 
própria condenação, não discernindo o corpo 
do Senhor. 30 - Por causa disso, há entre vós 
muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 
31 - Porque, se nós nos julgássemos a nós 
mesmos, não seríamos julgados. 32 - Mas, 
quando somos julgados, somos repreendidos 
pelo Senhor, para não sermos condenados com 
o mundo. 
33 - Portanto, meus irmãos, quando vos 
ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 
34 - Mas, se algum tiver fome, coma em casa, 
para que vos não ajunteis para condenação. 
Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando 
for ter convosco. 
 
   

                           O Juízo Final 
A Bíblia Sagrada nos revela que na consumação de todas as 

coisas o ser humano, todos eles, exceto a Igreja, irão se 

apresentar diante de Deus para dar conta de sua mordomia 

(suas ações, suas palavras, seus bens, enfim, de sua vida). 

(Ap 20.11,12; At 17.30,31).    O Juízo Final é a grande ocasião 

pública quando o mundo inteiro estará reunido na presença 

de Deus (O Senhor Jesus Cristo) e o destino final de cada 

indivíduo será pronunciado publicamente pelo Supremo Juiz, 

e tem como objetivo primordial vindicar a justiça de Deus e 

promover a Sua glória. (Sl 9.7,8; 115.1; Ap 4.11;...).  A 

primeira coisa a ser considerada no estudo deste tema é que 

Deus, por ser o criador do homem, tem o direito de exigir 

dele a responsabilidade pelos atos praticados nesta vida. A 

segunda coisa é que o ser humano, como criatura que é, é 

moralmente responsável pelos seus atos diante de Deus e 

deles dará contas no dia do Juízo Final. A doutrina do juízo 

final é embasada tanto pelas Escrituras do Antigo como do 

Novo Testamento (Sl 96.13; 98.9; Ec 3.17;...; At 17.31; Rm 

2.16; 2 Ts 2.12; 1 Pe 4.5; Ap 11.18;...), sendo, portanto, uma 

doutrina bastante consolidada. No Juízo Final pressupõe-se 

que todos os seres humanos já terão morrido e ressuscitado 

com corpos especiais, capazes de suportar o castigo que será 

aplicado por Deus. (Dn 12.2; Jo 5.28,29). No Julgamento Final 

o Juiz será o Senhor Jesus Cristo. (At 17.31). A Igreja 

glorificada nos céus também tomará parte nesse julgamento. 

(1 Co 6.2,3). Os julgados serão condenados e banidos para 

sempre da presença de Deus, indo sofrer a punição eterna 

por causa do pecado, no inferno, lugar de sofrimento e dor. 

(2 Ts 1.9; Sl 9.17). Satanás e seus anjos serão, também, 

julgados no dia do Juízo Final, e serão lançados no inferno, 

que foi preparado para eles. (Mt 25.41). Tratando-se dos 

salvos, os seus pecados já foram julgados em Cristo na cruz 

do Calvário, sendo os mesmos perdoados e justificados pelos 

méritos do Salvador, não havendo mais condenação para 

eles. (Rm 8.1). Segundo a Bíblia, o único julgamento dos 

crentes é o referente à distribuição de galardões pelo serviço 

prestado ao Senhor (Rm 14.10; 1 Co 3.13,14; 15.58; 2 Co 5.10). 

O Julgamento da Igreja (nos céus durante o período 

tribulacional – na visão pré-tribulacionista; por ocasião do 

juízo final – na visão amilenista) é a grande ocasião em que 

a Igreja será recompensada pelas obras realizadas durante 

sua existência. (Rm 14.10-12; Mt 25.21).                

                                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto 

solene teremos o privilégio de celebrar a Ceia 

do Senhor, Ceia essa que é o grande símbolo 

memorial da morte redentora do Salvador, o 

Senhor Jesus Cristo. Subamos todos à casa do 

Senhor com o coração agradecido e celebremos 

esse sacramento para glória de Deus e para 

nosso fortalecimento espiritual. 

DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL (02/10): 

hoje à noite iremos oferecer a Deus um culto de 

ações de graças pela passagem do Dia do 

Pastor Congregacional. Foi nesse dia, em 1858, 

que Dr. Robert Raid Kalley foi eleito Pastor da 

Igreja Evangélica Fluminense. Por causa disso a 

ALIANÇA separou esse dia para comemorar o 

Dia do Pastor Congregacional. Parabenizamos 

aos pastores da Igreja (Eudes, Walter, Jedaías, 

Samuel e Enoaldo) por essa data comemorativa.  

SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07/10):  

Dirigente/Preletor: Seg – Pb Léo/Pb. Silas; Ter 

– Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – Adeilda/Pr. 

Samuel; Qui – Adriana/Fabiano; Sex – Dc. 

Antônio João/Pr. Walter. Na quarta-feira o culto 

de oração será realizado à tarde (15h às 17h) 

em conjunto com o culto do Círculo de Oração.  

AVANÇO MISSIONÁRIO ROTA DO SOL (08/10): 

no próximo sábado iremos realizar um Avanço 

Missionário nas imediações da Congregação da  

Rota do Sol. Queremos a ajuda dos irmãos da 

Igreja, especialmente dos jovens para esse 

evento. O Avanço começará às 15h. No culto da 

noite, naquela Congregação, o Conjunto da 

Cong. do José Américo estará presente 

louvando a Deus. Os pastores Jedaías e Samuel 

serão os coordenadores do evento. 

DIA NACIONAL DE MISSÕES (09/10): no próximo 

domingo teremos o nosso Domingo Missionário. 

A programação da noite será toda voltada para 

esse tema. Ainda à noite iremos levantar a 

nossa última oferta missionária deste ano para 

a obra missionária da ALIANÇA. O nosso alvo 

anual é de R$ 2.000,00 e estamos levantando o 

ofertório em quatro etapas e a de hoje é a 

última, portanto o alvo do culto é R$ 500,00 e 

desse ofertório participarão as Congregações. 


