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BOLETIM DOMINICAL – 16/07/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

A Sepultura de Jesus (Mc 15.42-47) 
No seu relato, o evangelista Marcos nos diz que chegado 
à tarde da sexta-feira santa, véspera do sábado judaico, 
um dos membros do Sinédrio chamado José de 
Arimatéia, que não tinha consentido na condenação de 
Jesus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos, procurador 
representante de Roma na Judéia, e pediu a liberação do 
corpo de Jesus que tinha morrido na cruz e se 
encontrava pregado ainda nela. Pilatos ficou perplexo 
que Jesus já tivesse morrido, pois tudo indica que o 
supliciado à crucificação demorava a morrer, e após ouvir 
do centurião que comandara aquele triste evento que 
realmente ele estava morto, liberou o corpo do Senhor 
que foi descido da cruz e envolvido num lençol de linho 
fino providenciado por Arimatéia. Em seguida, Arimatéia 
que era um dos discípulos de Jesus, ainda que oculto por 
medo dos seus pares do Sinédrio, depositou o corpo de 
Jesus num sepulcro de sua propriedade escavado numa 
rocha e o fechou com uma pedra. Segundo Marcos, duas 
mulheres observaram aonde o corpo do Senhor fora 
sepultado, uma era Maria Madalena e a outra Maria, mãe 
de José. Observando os detalhes desse fato conforme o 
relato de Marcos, percebemos quão grande foi a 
reverência e o desvelo de Arimatéia em providenciar 
lençóis para envolver o corpo do Senhor bem como ceder 
o sepulcro de sua propriedade a fim de lhe proporcionar 
um sepultamento decente, honroso. O sepultamento do 
corpo de Jesus num sepulcro de um homem rico que 
bondosamente o tinha liberado para aquela finalidade 
fora o cumprindo de uma palavra profética de Isaías: “E 
puseram a sua sepultura... com o rico na sua morte;...” Is 
53.9. No estudo da Cristologia o sepultamento de Cristo é 
o último estágio do Seu Estado de Humilhação 
(Encarnação, Sofrimentos, Morte e Sepultamento). E.L.C.     
Eudes Lopes Cavalcanti               

                                                        

              
                ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
16 – Miss. Virgínia; 23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Samuel 

CULTO DEVOCIONAL 
16–Pb Carlos Alberto;23–Dc Nivaldo;30–Leandro (Léo) 
                            MOCIDADE (SÁB) 

22 – Dc. Fabiano; 29 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

19 – Claudeilsa; 26 -  Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

                   (19) – Bosco; (26) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

16 – Pb. Silas; 23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Formiga 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

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

16 – Pr. Waldemar;  
23 – Dc. Francisco; 30 – Pr. Samuel 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
                18 – Pr. Samuel; 25 – Dc. Fabiano 

ESCALA DLOV 
16 - Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani 

23 - Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani 
30 – Cantores Solos/Conjunto Getsêmani 

CPADFM 
22 – Pr. Formiga; 29 – Pr. Jedaías 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Marçal/Euclides; Terça – Josias 

“Servi ao Senhor com alegria” 
 
 

ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA IGREJA (16,17/09) 

PRELETORES: PASTORES THOMAS MAGNUM,  

ANDRÉ SOARES E PEDRO INÁCIO. 
 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
16 – Dia da Mulher Congregacional; 23 – EBD 
Jovem; 23 – Aniversário Coral Filhos do Rei; 29,30/07 
– EBF.  12/08 – Culto Aniversário da ALIANÇA 
(3IEC/JPA); 19,20 -  Aniversário Cong. Rota do Sol; 
20 – Domingo Missionário; 20 – Dia do 
Congregacionalismo; 20 – Dia da Escola Bíblica 
Dominical; 26 – 50º Aniversário da ALIANÇA.                    
             ANIVERSARIANTES DE JULHO  
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de Souza; 
11-Mayra Dias (R. do Sol); 13-Lindalva Araújo; 13- 
Laélia Joyce; 15-Walison Gomes; 15-Kauã Ribeiro (E. 
Sátiro); 15-Misael Firmino; 15-Walison Gomes; 15-
Geovâna Francisca (R. do Sol); 18-Mª do Carmo (R. 
do Sol); 19- Moisés da Silva; 20-Mª de Lourdes (E. 
Sátiro); 20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-
Mirella Eduarda; 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso 
Vasconcelos; 24-Telma Fernandes; 25-Manuelly 
Millena (R. do sol); 27-Christyanne Gomes; 29-Felipe 
José; 30-Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia 
Farias. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 
 

O domínio universal de Deus. Quem é 
digno de entrar no seu santuário. 

 Deus é o Rei da glória 
Salmo de Davi 

1 - Do Senhor é a terra e a sua plenitude, 
o mundo e aqueles que nele habitam.  

2 - Porque ele a fundou sobre os mares e 
a firmou sobre os rios. 

3 - Quem subirá ao monte do Senhor ou 
quem estará no seu lugar santo? 

4 - Aquele que é limpo de mãos e puro de 
coração, que não entrega a sua alma à 

vaidade, nem jura enganosamente.  
5 - Este receberá a bênção do Senhor e a 
justiça do Deus da sua salvação. 6 - Esta 

é a geração daqueles que buscam, 
daqueles que buscam a tua face, ó Deus 

de Jacó. (Selá) 
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; 
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará 

o Rei da Glória. 8 - Quem é este Rei da 
Glória? O Senhor forte e poderoso, o 

Senhor poderoso na guerra. 9 - Levantai, 
ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, 

ó entradas eternas, e entrará o Rei da 
Glória. 10 - Quem é este Rei da Glória? O 

Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da 
Glória. (Selá) 

 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
MARCOS – O CRISTO 

 

Marcos, escritor do segundo evangelho, era sobrinho de 
Barnabé, companheiro de Paulo e Barnabé na primeira 
viagem missionária liderada por Paulo. Não sabemos a 
razão, mas o fato é que Marcos, chamado também de João 
Marcos, abandonou aquela caravana missionária e voltou 
para Jerusalém, sendo essa atitude sua o pivô da separação 
entre aqueles dois grandes apóstolos do Senhor, quando do 
inicio da segunda viagem missionária de Paulo. O seu livro 
foi destinado ao público romano, aos irmãos convertidos de 
Roma. É um evangelho de ação, ou seja, o autor é sucinto 
em sua mensagem sem se preocupar com os costumes 
judaicos. Relata os eventos da vida de Jesus de forma 
pitoresca e sempre enfatizando ações contínuas. Dos quatro 
evangelhos é o menor. Nele não se encontram informações 
sobre a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de 
apresentar o precursor enviado por Deus para preparar o 
caminho do Senhor, João Batista, Marcos relata o batismo, a 
tentação de Jesus e a vocação dos primeiros apóstolos. 
Depois ele começa o relato sobre as curas, e os milagres 
realizados pelo Senhor. Ele segue o mesmo padrão dos 
outros sinóticos, mas como dito, de forma sucinta, resumida. 
No que se refere à última semana de Jesus neste mundo ele 
faz um relato mais detalhado sobre os acontecimentos. No 
Evangelho escrito por Marcos o Senhor Jesus é identificado 
como o Servo, Aquele que veio para servir e não para ser 
servido. “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. Segundo alguns estudiosos, Marcos foi o 
primeiro evangelho a ser escrito. Os outros dois evangelhos 
sinóticos (Mateus e Lucas) utilizaram o material produzido 
por Marcos sob inspiração divina, para confeccionarem os 
seus evangelhos. No final do seu Evangelho, Marcos fala 
sobre a grande comissão dada a Igreja (pregar o Evangelho), 
sendo esse Evangelho o único meio de salvação do pecador 
perdido. Marcos fala, logo após a grande comissão, dos 
sinais que seguiriam aqueles que cressem em Jesus, e 
depois nos revela que Jesus ascendeu aos céus e assentou-
se a destra de Deus, e que o Senhor cooperava com a Igreja 
na pregação do Evangelho. 

DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: hoje à noite iremos 
comemorar o Dia da Mulher Congregacional. Pregará no 
culto a Miss. Virgínia Macedo, da Comunidade Evangélica 
Congregacional Bessamar. Parabenizamos as irmãs 
congregacionais especialmente as que fazem parte do 
ministério de nossa Igreja. Deus a todas abençoe. 
ANIVERSÁRIO DO CORAL: o Coral Filhos do Rei irá fazer 
uma apresentação especial no próximo dia 23/07 por 
ocasião das festividades do seu aniversário.  A pregação 
sob a responsabilidade do Pastor Walter Moura versará 
sobre o tema adoração a Deus por grupos organizados 
(corais) para essa finalidade. 
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS: o Departamento Infantil de 
nossa Igreja irá promover uma Escola Bíblica de Férias nos 
próximos dias 29 e 30 deste mês. Pedimos um engajamento 
de toda a Igreja especialmente dos pais e avós com crianças 
menores. Comecemos a orar desde já por esse projeto para 
que Deus o abençoe em tudo. 
JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA: o aniversário de 
cinquenta anos de organização de nossa Denominação será 
comemorado com cultos setoriais e com um culto especial 
no SESC/JPA em Agosto. Em Outubro haverá uma 
programação especial alusiva ao jubileu de ouro no 
Ronaldão. O culto setorial que iremos participar será 
realizado em nossa Igreja no dia 12/08/17 com as presenças 
da 3ª IEC/JPA (Geisel), da 4ª IEC/JPA (Rangel), da  5ª 
IEC/JPA (Grotão) e da 7ª IEC/JPA (Valentina).  
CIRURGIA PASTOR EUDES: o Pastor da Igreja submeteu-
se na segunda-feira passada a uma cirurgia de hérnia 
inguinal no Hospital Samaritano e já se encontra em casa 
convalescendo pela graça de Deus. Oremos por ele para o 
seu pronto restabelecimento. Nessa fase de convalescença 
o pastor pede a compreensão dos irmãos quanto a possíveis 
visitas bem como as ligações telefônicas. A orientação 
medica é para que haja absoluto repouso. A comunicação 
da evolução da saúde do Pastor será dada através do 
mesmo pelo WhatsApp e pelo Boletim da Igreja.  
MISS. LILIANE: como é do conhecimento de todos a irmã 
Liliane Liger foi acidentada com queimaduras e se encontra 
convalescendo no hospital de Trauma na área UTQ. O 
Pastor da Igreja orienta para que as visitas sejam breves. 
Pede também que ninguém ao visitá-la fale sobre doença ou 
problemas. Apenas leiam um versículo da Bíblia e orem por 
ela. “Sê breve e agradarás”.   

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 


