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BOLETIM DOMINICAL – 18/09/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
Cura dum cego de Betsaida (8.22-26) 

   Nesse trecho do seu evangelho, Marcos trata 

de um milagre realizado pelo Senhor Jesus em 

Betsaida, aldeia da Galiléia donde Pedro e André 

seu irmão eram naturais. 

   Marcos relata que Jesus estava nessa aldeia e 

trouxeram-lhe um cego e os que o levaram 

pediram que lhe tocasse nos olhos e o curasse. 

O texto diz que Jesus o tomou pela mão e o tirou 

da aldeia e cuspindo nos olhos do cego impõe-

lhe as mãos. Jesus perguntou ao cego se via 

alguma coisa e ele respondeu dizendo que via os 

homens como árvores andantes, ou seja, 

recuperara a visão, mas ela estava embaçada. 

Jesus tornou a tocar com as mãos nos olhos do 

cego e ele ficou totalmente restabelecido, vendo 

ao longe tudo e distintamente. Depois Jesus o 

despediu e mandou que ele não entrasse na 

aldeia. Interessante observar que esse é o único 

milagre que o Senhor Jesus o realizou em duas 

etapas. Jesus fez duas coisas: primeiro cuspiu 

nos olhos do cego e impôs-lhe as mãos;  depois 

tornou a por as mãos nos olhos dele. 

   Desse episódio se extrai o seguinte: 1) A 

necessidade de levar as pessoas carentes a 

conhecer a Jesus, pois Ele tem poder para 

solucionar os seus problemas; 2) Não se deve 

querer ensinar a Deus como fazer as coisas. 

Deus é soberano faz as maravilhas como quer; 

3) Não se deve pensar que o Senhor Jesus 

naquele momento não estava com a plenitude do 

Seu poder e precisou de dar outro comando para 

que o milagre acontecesse. O que aconteceu foi 

uma manifestação de sua plena liberdade de 

fazer as coisas como queria.    Pr. Eudes Lopes           
      

                                                  

     

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 

DOMINGO MISSIONÁRIO – 09/10 
 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 

24,25/09 – Aniversário Cong. Valentina; 23-25/09 – 

Congresso Nacional de Homens Congregacionais 

(Conde/PB).  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 – Conferência EBD; 

16/10 – Programação EBD Infantil; 30/10 – 

Aniversário Auxiliadoras. 

         ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
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). 

 

 
 

 

 

 

 

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 16 
 

  A confiança e felicidade do crente e a 

           certeza da vida eterna 

 1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti 

confio. 2 - A minha alma disse ao 

Senhor: Tu és o meu Senhor; não 

tenho outro bem além de ti. 3 - Digo 

aos santos que estão na terra e aos 

ilustres em quem está todo o meu 

prazer: 

4 - As dores se multiplicarão àqueles 

que fazem oferendas a outro deus; eu 

não oferecerei as suas libações de 

sangue, nem tomarei o seu nome nos 

meus lábios. 5 - O Senhor é a porção 

da minha herança e o meu cálice; tu 

sustentas a minha sorte. 6 - As linhas 

caem-me em lugares deliciosos; sim, 

coube-me uma formosa herança. 

7 - Louvarei ao Senhor que me 

aconselhou; até o meu coração me 

ensina de noite. 8 - Tenho posto o 

Senhor continuamente diante de mim; 

por isso que ele está à minha mão 

direita, nunca vacilarei. 

9 - Portanto, está alegre o meu 

coração e se regozija a minha glória; 

também a minha carne repousará 

segura. 

10 - Pois não deixarás a minha alma 

no inferno, nem permitirás que o teu 

Santo veja corrupção. 11 - Far-me-ás 

ver a vereda da vida; na tua presença 

há abundância de alegrias; à tua mão 

direita há delícias perpetuamente. 
  09/10 – Dia Nacional de Missões 

 

As coisas que em breve devem acontecer (V) 
A Ressurreição Geral 

No programa divino está previsto a ressurreição dos mortos, 

tanto de salvos como de perdidos. O ser humano foi criado 

por Deus com uma parte material (corpo) e uma parte 

imaterial (alma chamada também de espírito). (Gn 2.7). O 

pecado de nossos primeiros pais atingiu a alma e o corpo do 

ser humano (Rm 5.12). Ainda segundo o plano divino, o 

homem integral (corpo e alma) é responsável pelos seus atos 

morais praticados durante a sua existência neste mundo. O 

Evangelho promete para o homem, além da salvação de sua 

alma, a ressurreição do seu corpo, glorificado, quando da 

segunda vinda de Cristo (1 Ts 4.16). No capítulo 15 de 1ª 

Coríntios o apóstolo Paulo discorreu longamente sobre a 

ressurreição, com corpos glorificados, dos crentes falecidos. 

(1 Co 15.1-58). Escrevendo aos Filipenses Paulo disse que o 

corpo dos crentes será transformado num corpo semelhante 

ao corpo do Cristo ressurreto, com as mesmas propriedades 

(Fp 3.20,21). A doutrina da ressurreição corporal tem 

respaldo tanto no Antigo como no Novo Testamento. No 

Antigo Testamento encontramos o profeta Daniel falando 

sobre o assunto (Dn 12.2). No Novo Testamento o Salvador 

num de seus sermões tratou também da questão (Jo 5.28,29). 

O Espírito Santo revela no texto de 1ª Coríntios 15 que os 

crentes que estiverem vivos no dia da Segunda Vinda do 

Senhor, terão os seus corpos mortais revestidos de 

imortalidade, ou glorificados. Isto quer dizer que tanto os 

mortos salvos ressuscitados como os salvos que estiverem 

vivos terão corpos glorificados, semelhantes. Sobre a 

ressurreição dos mortos não salvos a Bíblia não fala muito 

sobre o assunto. Infere-se que eles ressuscitarão com corpos 

especiais, capazes de suportar o juízo divino, e com esses 

corpos sofrerão eternamente. Falando sobre o juízo final, o 

autor de Apocalipse assim se expressou: “O restante dos 

mortos não reviveram até que se completassem os mil anos 

(Ap 20.5). Discute-se sobre o assunto quando ocorrerá a 

ressurreição dos mortos. Uns dizem que a ressurreição geral 

ocorrerá ao mesmo tempo quando da segunda vinda do 

Senhor (amilenismo). Outros acham que a ressurreição de 

salvos e perdidos ocorrerá separada uma da outra por 1.000 

anos (premilenismo). Observando o escopo geral da 

doutrina, é melhor pensar numa única ressurreição geral 

quando da segunda vinda do Senhor, seguindo-se o juízo 

final e o estado eterno.         Pr. Eudes Lopes  Cavalcanti             

 

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (17,18/09): foi uma 

benção as festividades de aniversário de nossa 

Igreja. O Senhor graciosamente abençoou tudo. 

Oferecemos ao Senhor três cultos 

comemorativos: um no sábado à noite e dois no 

domingo. Pregaram nesses cultos, 

respectivamente, os Pastores Cláudio Alves,  

Alcemir Dantas e Wilton Nóbrega. O tema do 

aniversário foi: VIVENDO O QUE SOMOS EM 

CRISTO, baseado em Fp 1.27. Participaram dos 

cultos os conjuntos da Igreja (Ebenézer, 

Getsêmani e Coral Filhos do Rei). Também 

participou do evento o da Congregação do 

Valentina. Estiveram conosco ainda louvando ao 

Senhor os cantores João Ferreira e AD Souto, e 

o quarteto Plenitude.  

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a irmã Josefa 

Porfírio pela doação de três lindos arranjos  

que ornamentaram a casa do Senhor para as 

festividades de aniversário.  

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO VALENTINA: ontem 

começaram as festividades de aniversário da 

congregação do Valentina. Da Igreja sede foi 

um grupo de homens para prestigiar o 

acontecimento. Pregou no culto inaugural o 

Pastor Eudes. Hoje pregarão os pastores Wilton 

Nóbrega pela manhã e a noite Tony. O tema do 

aniversário: “Tens pensado na vinda de 

Cristo?”, baseado em Mt 24.44b. 

AVANÇO MISSIONÁRIO ROTA DO SOL: no sábado 

dia 08/10 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 

Getsêmani estará presente louvando a Deus.  

BODAS DE OPALA: o casal Presb. Valdenor 

Torres/Rosy Brito completou, na segunda-feira 

passada, vinte e quatro anos de feliz união 

conjugal. Parabenizamos ao ilustre casal. Que 

continue abençoando essa família. 

ANIVERSÁRIO PR. SAMUEL: o Pastor Samuel 

completou ano no dia 09/09. Parabéns Pastor 

pelo seu aniversário. Deus abençoe sua vida. 

 

 


