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BOLETIM DOMINICAL – 16/04/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

O Sermão Profético – A Vinda do Filho do homem  
(Mc 13.24-31) 

     Depois de descrever o período tribulacional, o 
Senhor Jesus revelou que no seu final haverá 
perturbações no cosmo (o sol se escurecerá, a lua não 
dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e as 
potências  dos céus serão abaladas) e a consequente 
vinda do Senhor Jesus em glória. “E então verão vir o 
Filho do homem nas nuvens, com grande poder e 
glória”, seguindo-se o arrebatamento da Igreja descrito 
no texto como uma ordem dada por Deus aos anjos 
para que ajuntem os crentes em todos os quadrantes 
da terra.  Depois, o Senhor proferiu uma parábola 
falando que quando uma figueira apresentava ramos 
novos e brotavam folhas era sinal de que o verão se 
aproximava. “Assim também vós, quando virdes 
sucederem estas coisas, sabei que já está perto o 
verão”. Em seguida o Senhor Jesus revelou que a 
geração em que essas coisas acontecessem seria a 
última geração da história da humanidade como a 
conhecemos. Terminando, o Senhor falou sobre a 
infalibilidade da Palavra de Deus. “Passará o céu e a 
terra, mas as minhas palavras não passarão”. Quanto 
à segunda vinda do Senhor, é bom lembrar que a 
mesma será pessoal, física, visível e gloriosa. Em 
relação ao arrebatamento da Igreja lembramos que os 
crentes falecidos serão ressuscitados e os crentes 
vivos serão transformados e ambos, num só grupo, a 
igreja completa, será impulsionada pelo Espírito Santo 
para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e 
assim, disse Paulo, estaremos para sempre com o 
Senhor.                               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                 
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

16 – Dc. Josias;  
23 – Miss. Edileusa Veras; 30 – Pr. Cabral 

CULTO DEVOCIONAL 
30 – Dc. Marçal 

                            MOCIDADE (SÁB) 
22 – Dc. Fabiano; 29 – Pr. Formiga 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
19 – Adriana Félix; 26 – Marlene 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
               (19) – Bosco; (26) – Meireles  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
16 – Pr. Walter;  

23 – Pb. Silas; 30 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

16 – Pb. Saul;  
23 – Dc. Fabiano; 30 – Pb. Silas 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

16 – Pr. Formiga;  
23 – Pr. Samuel; 30 – Pb. Emanuel 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL (22/04) 
Pregador - Pr. Waldemar;  

Instrumentistas - Ev. Davi e Dc. Josias 
ESCALA DLOV 

16 – Coral dos Jovens;  
23 – Conj. Ebenézer; 30 – Coral Infantil 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Gentil/Murilo 

Terça – Marconi 
 

  MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (21/04) 
 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
16/04 – Dia do DERP; 21/04 – Manhã de Jejum e Oração; 
22/04 – Avanço Missionário (a definir); 23/04 – Aniversário 
Conjunto Ebenézer; 28/04 – Programação DLOV; 30/04 – 
Domingo Missionário. 01/05 – Dia do Jovem Congregacional; 
05,12,19,26/05 – Mês do Lar; 06/05 – 2º Encontro 
Avivamento Belo Jardim/PE; 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; 
27,28/05m – Aniversário Cong. Ernani Sátiro.                     
                     
                    ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-Cristiane 
Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-Zenaide Ferreira, 08-
Mizael Meireles (Neto/Adeilda), 08-Brenda Edinalva (E. 
Sátiro) 09-Joseline (Line), 09-Warley Lamartine, 10-Mª José 
Costa, 15-Vera Lúcia, 15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças 
(Gal), 16-Josenildo de Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer 
Belmont (filha Rivanda), 17-Jonas David, 18-Ana Cláudia 
Sousa, 19-Jucyfranci Maria (E. Sátiro),21-Hercília Santos (R. 
do Sol), 22-José Francisco, 23-João Neto, 23- Sérgio Pontes 
(E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel Ferreira (E. Sátiro), 26-
Larissa Lopes, 26- Mariana Batista (filha/Larissa), 26-
Massius Lopes, 30-Edson Gabriel (filho/TEI), 30-Mª de 
Lourdes e 30-Dc. David Barcelos. 
 

 

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   

Mateus 28.1-10 

       A ressurreição de Cristo 

    (Mc 16.1-8; Lc 24.1-12; Jo 20.1-18) 

1 - E, no fim do sábado, quando já 
despontava o primeiro dia da semana, Maria 
Madalena e a outra Maria foram ver o 
sepulcro. 2 - E eis que houvera um grande 

terremoto, porque um anjo do Senhor, 
descendo do céu, chegou, removendo a 
pedra, e sentou-se sobre ela. 3 - E o seu 
aspecto era como um relâmpago, e a sua 
veste branca como a neve. 4 - E os guardas, 
com medo dele, ficaram muito assombrados 
e como mortos. 5 - Mas o anjo, respondendo, 
disse às mulheres: Não tenhais medo; pois 
eu sei que buscai a Jesus, que foi 
crucificado. 6 - Ele não está aqui, porque já 
ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o 
lugar onde o Senhor jazia. 7 - Ide, pois, 
imediatamente, e dizei aos seus discípulos 
que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele 
vai adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis. 
Eis que eu vo-lo tenho dito. 8 - E, saindo elas 
pressurosamente do sepulcro, com temor e 
grande alegria, correram a anunciá-lo aos 

seus discípulos. 9 - E, indo elas, eis que 
Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos 
saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus 
pés e o adoraram. 10 - Então, Jesus disse-
lhes: Não temais; ide dizer a meus irmãos 
que vão a Galiléia e lá me verão.   

ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06) 

RESERVE JÁ A SUA VAGA 

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

Oséias é o primeiro livro dos chamados profetas menores. 
Os cinco primeiros livros proféticos são chamados profetas 
maiores (Isaías a Daniel). As designações profetas maiores e 
profetas menores tem haver com o tamanho dos livros e não 
com a importância desses profetas. Oséias profetizou no 
reino de Israel em aproximadamente 715 a.C. Naquela 
época o povo de Israel já tinha se rendido a idolatria. O 
profeta Oséias foi ordenado por Deus a se casar com uma 
mulher de vida fácil, dar-lhe um nome, e o aconchego de um 
lar. Gomer, a mulher de Oséias, depois de um período de 
convivência com o seu marido, abandonou-o e voltou à vida 
de prostituição. Deus ordenou novamente a Oséias a 
procurar Gomer convidando-a ao convívio do lar, perdoando 
a sua infidelidade e restaurando os laços matrimoniais. A 
lição especial desse livro, baseada na vida conjugal 
dramática de Oséias, era revelar que Deus e Israel tinham 
um relacionamento conjugal um com o outro. Deus era o 
marido de Israel e Israel era a esposa de Javé. O abandono 
de Israel ao seu marido era um adultério espiritual, uma 
infidelidade de uma esposa para com o seu marido. Quanto 
a Cristologia, na linguagem do Novo Testamento, a Igreja é 
considerada a noiva de Cristo e Cristo o noivo da Igreja. Ela 
está comprometida com Ele.  Paulo escrevendo aos efésios 
faz uma correlação da relação conjugal entre marido e 
mulher com Cristo e a Igreja (Ef 5.22-32). Quando da 
segunda vinda de Cristo ocorrerá nos Céus uma festa de 
casamento entre Cristo e a Igreja. “E disse-me: Escreve: 
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das 
bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras 
palavras de Deus” Ap 19.9. Ainda em Apocalipse a esposa 
do Cordeiro é apresentada em todo o seu fulgor, depois da 
festa de casamento. E veio um dos sete anjos... e falou 
comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do 
Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e 
mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de 
Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era 
semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de 
jaspe, como o cristal resplandecente” Ap 21.9-11.   

DIA DO DERE: hoje pela manhã teremos uma 
programação especial sob a coordenação do 
Departamento de Educação Religiosa da Igreja. Preletor: 
Pr. Ivanildo Ferreira (UIECB). Tema: Credos e Confissões 
no Novo Testamento. Prestigiem! 
DOMINGO DA RESSURREIÇÃO: hoje à noite iremos 
comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo 
dentre os mortos. A pregação versará sobre o tema: A 
ressurreição do Senhor e sua implicação teológica para a 
Igreja, conforme relato dos Evangelhos. 
ELEIÇÃO DE OFICIAIS: no domingo passado tivemos a 
noite, logo após o culto, uma assembleia especial onde 
foram eleitos Bruno Nascimento, Fabiano Almeida, 
Marconi Cavalcanti e Nivaldo Batista como Diáconos da 
Igreja. Ainda nessa eleição, o Pastor Samuel Santos foi 
eleito como Pastor Auxiliar. Com relação a Bruno, 
Fabiano e Marconi, que estavam provisionados ao 
diaconato os mesmos serão consagrados brevemente a 
esse oficio (o irmão Nivaldo Batista já é um diácono 
consagrado e será apenas empossado). Breve será 
marcado um culto especial onde haverá consagração e 
posse desses oficiais. Segue abaixo os dados da votação: 
Pr. Samuel = 97 votos; Bruno = 100 votos; Fabiano = 106 
votos; Nivaldo = 94; votos; Marconi = 80 votos. A 
quantidade mínima para eleição desses irmãos, de 
acordo com a proporção definida pelo estatuto da Igreja 
(2/3), e de acordo com os presentes na assembleia foi de 
77 votos. Todos alcançaram mais de 77 votos e assim 
foram eleitos. Damos graças a Deus pela manifestação 
de sua vontade através da Igreja, bem como pela maneira 
tranquila como a assembleia foi realizada.  
CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: Começou 
domingo passado a Classe de Preparação ao Batismo.  
Ainda há tempo de outros interessados participarem. 
Procurem o Pastor Samuel Santos. 
ANIVERSÁRIO DO EBENÉZER (23/04): no próximo 
domingo teremos as festividades de aniversário do 
Conjunto Ebenézer. Será realizado dois culto, em 
ambos pregando a missionária Edileusa Veras sobre o 
tema: Levantai-vos e adorai ao soberano Deus que 
grandes coisas fez, baseado no Salmo 126.3. 


