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    Pastor Titular:   Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 
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BOLETIM DOMINICAL – 07/05/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

O Jantar em Betânia (Mc 14.3-9) 
Na sua última semana, chamada de semana santa, o 
Senhor Jesus transitava entre Jerusalém e Betânia 
onde pernoitava. Num desses pernoites Jesus e os 
seus discípulos foram convidados para um jantar na 
casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. 
Certamente que ele era um ex-leproso, curado por 
Jesus, e que aquele jantar era uma manifestação de 
gratidão sua para com o Senhor.   Em dado momento 
do jantar veio uma mulher que trazia um vaso de 
alabastro com um perfume preciosíssimo, estimado no 
valor de quase um ano de trabalho de um trabalhador 
comum da época em Israel. Quebrando o gargalho do 
frasco, a mulher derramou o perfume sobre a cabeça 
do Senhor Jesus, ato esse que, segundo Jesus, fora 
um ato profético, pois o ungira antecipadamente para a 
sepultura (perfumar os cadáveres para o sepultamento 
era um costume dos judeus da época). Aquele ato de 
adoração foi censurado por alguns dos discípulos do 
Senhor por acharem aquilo um desperdício, pois o 
dinheiro correspondente ao perfume poderia ser dado 
aos pobres. Jesus censura a atitude dos discípulos 
explicando que ela fizera uma boa ação e que os 
pobres eles o teriam sempre consigo, e quando 
quisessem poderiam fazer-lhes bem, mas quanto a Ele 
breve o perderiam. Depois Jesus disse que o que 
aquela mulher fizera, a sua parte no programa 
redentor, que era o que ela podia fazer naquele 
momento solene de adoração e gratidão ao Senhor, 
seria lembrado todas as vezes que o evangelho em 
sua descrição geral fosse anunciado no mundo.  
                                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti               
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Walter;  
21 – Pr. Samuel; 28 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Pr. Formiga;  

21 – Bruno; 28 – Dc. Josias 
                            MOCIDADE (SÁB) 

06 – Dc. Josias; 13 – Pr. Walter;  
20 – Pr. Formiga; 27 – Dc. Fabiano  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

10 – Laércia; 17 – Iza Maria;  
24 – Claudeilsa; 31 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

               (17,31) – Bosco; (10,24) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pr. Formiga;  
21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Dc. Josias; 14 – Pb. Saul;  

21 – Pr. Formiga; 28 – Dc. Fabiano 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

07 – Pr.. Waldemar; 14 – Pr. Samuel;  
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pb. Silas 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 
13 – Dc. Josias; 27 – Pr. Formiga 

ESCALA DLOV 
05,19 – Conj. Ebenézer; 12,26 – Conj. Getsêmani 

07 – Coral Filhos do Rei/Getsêmani;  
14 –  Ebenézer/Getsêmani;  
21 – Coral Infantil/Ebenézer;  

28 – Coral Filhos do Rei/Getsêmani 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Murilo/Bruno; Terça – Euclides 

 
 

   

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
12,19,26/05 – Mês do Lar; 05/05 –  Encontro Oração 
pastores 1ª Distrital; 13/05 – Intercambio UAC`s 
(Valentina); 14/05 – Dia das Mães; 20/05 – 5º Aniversário 
Programa A Voz Congregacional; 25/05 – Dia da 
Missionária Congregacional; 27/05 – Avanço Evangelístico 
Ernani Sátiro; 27,28/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro. 
10/06 – Encontro Mães Intercessoras; 11 – Dia dos 
Oficiais; 11 – Domingo Missionário; 16 – Encontro de 
Homens; 17 – Intercambio UAF`s/LUN; 23 a 25 – 
Acampamento de Jovens; 25 – Dia da Beneficência.                    
                  ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Dc. Antônio João, 01-Daniel Júnior e 
Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Dc. Marconi Cavalcanti, 03-Inácia 
Santos (R. do Sol), 05-Edineide Ferreira (E. Sátiro), 05-Pb. 
Adelson Alexandre, 05-Gabrielle Santos, 07-Denílson Pereira 
(R. do Sol), 08-Weslanya  Kelly  (R. do Sol), 08-Carmelita 
Tereza, 09-Mª do Socorro Cavalcante (R. do Sol), 09-Paulo 
Sérgio Brasil, 09-Miriam Joaquim, 11-Maria Edinalva (E. 
Sátiro), 11-Dc. Joaquim de Meireles, 12-Kauane Ribeiro (E. 
Sátiro), 13-Gabriel Braz, 13-Celizia Ferrer, 19-Pr. Hugo 
Wagner (Ingá), 19-Adriana Félix (esp. Pr. Samuel), 21-Mª 
Luiza (filha/Wirlline), 21-Mª das Graças (R. do Sol), 24-
Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. 
Américo), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-
Nayra França, 28-Dc. Demétryo Albuquerque, e 31-Graça 
Alcântara. 
 

 

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 
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LEITURA BIBLICA – Mt 26.17-30  
 

             A última Páscoa e a Santa Ceia 
17 - E, no primeiro dia da Festa dos Pães Asmos, 
chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: 
Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? 
18 - E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e 
dizei-lhe: O Mestre diz: O meu tempo está próximo; 
em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus 
discípulos. 19 - E os discípulos fizeram como Jesus 
lhes ordenara e prepararam a Páscoa. 
20 - E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 
doze. 21 - E, enquanto eles comiam, disse: Em 
verdade vos digo que um de vós me há de trair.  
22 - E eles, entristecendo-se muito, começaram um 
por um a dizer-lhe: Porventura, sou eu, Senhor?  
23 - E ele, respondendo, disse: O que mete comigo 
a mão no prato, esse me há de trair. 24 - Em 
verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele 
está escrito, mas ai daquele homem por quem o 
Filho do Homem é traído! Bom seria para esse 
homem se não houvera nascido. 25 - E, 
respondendo Judas, o que o traía, disse: 
Porventura, sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. 
26 - Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e, 
abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e 
disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. 27 - E, 
tomando o cálice e dando graças, deu-lho, dizendo: 
Bebei dele todos. 28 - Porque isto é o meu sangue, 
o sangue do Novo Testamento, que é derramado 
por muitos, para remissão dos pecados. 29 - E digo-
vos que, desde agora, não beberei deste fruto da 
vide até àquele Dia em que o beba de novo 
convosco no Reino de meu Pai. 30 - E, tendo 
cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. 
     ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06) 

       TEMA: JOVENS SEGUNDO O EVANGELHO 
RESERVE JÁ A SUA VAGA 

 

     

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
OBADIAS – O MESSIAS PROMETIDO 

Obadias, cujo nome significa servo do Senhor (o mesmo 
que Onésimo do Novo Testamento), profetizou em 
Jerusalém. Essa profecia tem como objeto único e 
exclusivo o reino de Edom. Edom é o mesmo que Esaú 
irmão de Jacó. Já é do nosso conhecimento a história de 
Esaú e Jacó, irmãos gêmeos e filhos de Isaque e Rebeca. 
Sabemos que Esaú nascera primeiro e por direito a 
primogenitura era sua. Sabemos ainda que por um prato 
de lentilhas vendera a sua primogenitura a Jacó. Sabemos 
também que Jacó tomara enganosamente para si a 
bênção do patriarca Isaque que pertencia a Esaú. 
Temendo ser morto por seu irmão, Jacó fugiu para Harã e 
lá se casa com as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. 
Depois de bastante tempo os irmãos se encontram e se 
reconciliam pela graça de Deus. Só que essa 
reconciliação e o perdão dispensado por Esaú não fora 
digerido pelos seus descendentes, que tinham se 
organizado em nação numa terra fronteiriça a Israel. 
Quando Israel estava na sua fase final da caminhada para 
conquistar Canaã os edomitas proibiram que eles 
passagem pela estrada real obrigando Israel a fazer um 
desvio. Deus proibira que Israel guerreasse contra Edom. 
Ao longo da história desses dois reinos, os edomitas foram 
inimigos ferrenhos do povo de Deus, sempre aproveitando 
as oportunidades para pilhar o território israelita, e foi esse 
um dos contextos da profecia de Obadias. O livro de 
Obadias se detém somente no juízo divino sobre Edom. É 
o menor dos livros proféticos. Quanto a Cristologia não há 
nenhum texto que trate do assunto a não ser a inferência 
de que Deus como Juiz julgaria os edomitas varrendo-os 
da face da terra. Sabemos pelo Novo Testamento que ao 
Filho de Deus, Jesus Cristo, fora entregue pelo Pai (Jo  
5.22) todo o juízo. Jesus é o grande Juiz do universo. O 
juízo sobre Edom como nação no passado foi um juízo em 
que o Filho de Deus desempenhou o seu papel, o que 
ocorrerá no futuro juízo escatológico quando os edomitas 
serão julgados, cada um, pelo Supremo Juiz.  

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos, 
solenemente, celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos 
aos irmãos que a Ceia é o grande símbolo memorial da 
morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz 
do Calvário. Através dessa morte recebemos vida 
eterna bem como toda sorte de bênçãos espirituais. 
Assem sendo, subamos a casa do Senhor, e com um 
coração agradecido e  celebremos com alegria ao  
Senhor Jesus. “Fazei isto em memória de mim”. 
CONSAGRAÇÃO E POSSE DE OFICIAIS E PASTOR: 
hoje à noite teremos a consagração dos Diáconos 
eleitos na recente assembleia de nossa Igreja e posse 
dos mesmos, bem como a posse do Pastor Samuel 
Santos como Pastor Auxiliar.  
MÊS DO LAR (TEMA GERAL DO MÊS DO LAR: 
APRIMORANDO OS RELACIONAMENTOS NO LAR À 
LUZ DAS ESCRITURAS – Lc 1.5,6). Na próxima sexta-
feira continuará o nosso mês do lar. Contaremos com a  
presença do Pr. Paulo Sérgio que dissertará sobre o 
tema Aprimorando os relacionamentos paternais à luz 
das Sagradas Escrituras (pais para com os filhos). A 
direção do culto é do DMOC e o Conjun,to Getsêmani 
participará do mesmo louvando a Deus.  A 
programação do mês sague-se conforme a seguir: 
19/05 – Aprimorando os relacionamentos filiais a luz 
das Sagradas Escrituras (filhos para com os pais) Jo 
19.26,27; Ef 6.1-3. DHEC/Miss. Valdirene/Conjunto 
Ebenézer; 26/05 – Aprimorando os relacionamentos 
fraternais (entre irmãos) Jó 1.4; Gn 45.1-15 – DINF/Pr. 
Oziel CPADFM/Conjunto Getsêmani.  
DIA DAS MÃES: no próximo domingo iremos 
comemorar o Dia das Mães. Pela manhã teremos um 
culto breve seguido de um café da manhã preparado 
pelos homens para as mães de nossa Igreja. 
NASCIMENTO: nasceu em 02/05/17 Alice a primeira 
filha do casal Diác. Demétryo/Jaciara. Parabenizamos 
ao ilustre casal pelo rebento e damos as boas vindas a 
Alice, e que Deus abençoe em tudo a sua vida. 

NÃO SE ESQUEÇAM DOS DÍZIMOS E OFERTAS 
PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DO SENHOR. 

 
 


