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BOLETIM DOMINICAL – 18/06/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

Jesus perante o Sinédrio (Mc 14.53-65) 
O evangelista Marcos, como os outros evangelistas, 
relata que após a sua prisão, o Senhor foi levado para 
ser interrogado pelo Sinédrio, a suprema corte israelita 
composta de 70 membros, presidida pelo Sumo 
Sacerdote, na época Caifás. Marcos não registrou o que 
outro evangelista fez que foi que, antes de ser levado 
para o Sinédrio, Jesus foi interrogado por Anás, sogro de 
Caifás, que tinha sido sumo sacerdote antes dele. No 
interrogatório de Jesus no Sinédrio Ele é acusado 
falsamente por muitos, inclusive um deles dizendo que 
Jesus iria destruir o templo de Jerusalém e reconstruí-lo 
em três dias. Marcos nos revela que nenhum desses 
testemunhos tinha consistência. O sumo sacerdote 
levantou-se na assembleia e perguntou a Jesus porque 
Ele não rebatia as acusações feitas, mas Jesus calou-se 
diante de todos. Em dado momento do julgamento, o 
sumo sacerdote fez uma pergunta a Jesus que foi o 
ponto central daquele julgamento: “És tu o Cristo, Filho 
do Deus Bendito?”. Jesus que tinha consciência de quem 
realmente era, respondeu com segurança: “Eu o sou, e 
vereis o Filho do homem assentado à direta do poder de 
Deus, e vindo sobre as nuvens do céu” Mc 14.62. Essa 
resposta o condenou a morte porque foi considerada pelo 
Sinédrio como uma blasfêmia, pois ali estava um homem 
dizendo que era o Deus Filho. O sumo sacerdote 
dispensou outras possíveis testemunhas e perguntou ao 
plenário o que achava da questão, e o plenário 
unanimemente considerou Jesus culpado de morte. Após 
essa terrível sentença, o texto sagrado nos diz que os 
sinedritas começaram a cuspir em Jesus, cobriram-lhe a 
cabeça e o esbofeteavam, dizendo: Profetiza. Os 
servidores do Sinédrio aproveitaram a situação para 
também esbofetear a Jesus.          Eudes Lopes Cavalcanti               
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
18 – Pr. Formiga; 25 – Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
18 – Pr. Waldemar; 25 – Iza Maria 

                            MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

21 – Iza Maria; 28 - Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

                    (21) – Bosco; (28) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

18 – Pr. Walter; 25 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

18–Pb. Carlos Alberto; 25-Pr. Samuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
20 – Pr. Formiga; 27 – Pr. Waldemar 
TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 

ESCALA DLOV 
18 – Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani; 
25 – Coral Filhos do Rei/Conjunto Getsêmani 

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

####### 
AVANÇO MISSIONÁRIO NO GEISEL 

No sábado dia 01/07, iremos realizar um Avanço 
Missionário nas ruas próximas ao nosso 

santuário. O encerramento do Avanço será na 
praça do Geisel com a realização de um culto  

com a presença dos conjuntos Ebenézer e 
Getsêmani. Pregará no culto o Pastor Formiga. 

Pedimos o engajamento de todos. 
 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
23 a 25 – Acampamento de Jovens; 25 – Dia da 
Beneficência. 01/07 – Avanço Missionário (Geisel); 02 – 
Programação do DERE; 08,09 - Congresso Louvor; 15 – 
Sabadão com Cristo; 16 – Dia da Mulher Congregacional; 22 
– Reunião da liderança da Igreja/Almoço; 23 – EBD Jovem; 
23 – Aniversário Coral Filhos do Rei.                   
                   ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
01-Nathan de Souza; 02-Myllena Araújo; 04-Lucyan 
Soares; 08-Isvonete da Silva (R. do Sol) ; 09 -
Stefanie Giulyane; 10-Mª das Graças Maciel; 13 -
Katiane Ferreira (E. Sátiro) ; 14-Luiz Vasconcelos 
(R. do Sol) ; 15-Janiele Andrade; 17-Jair  Costa (J. 
Américo); 18- Mª José Teixeira (R. do Sol) ; 18 -
Emília Lopes (E. Sátiro) ; 19 -Enoque Monteiro; 20-
Ana Gabr ielly (E. Sát ir o ) ; 20-Djanilson Rodr igues;  
23-Pb. Valdenor Torres; 27 -Kr istofer  Silva; 28-
Gabr iel Cavalcanti (R. do Sol) ; 30 -Edméia Br ito; 30-
Pr. Walter  Bezerra e 30-Laércia Jamilly .  
 

 
 

 

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 132 
O zelo de Davi pelo templo e pela arca.  

1 - Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas 
aflições. 2 - Como jurou ao Senhor e fez votos ao 

Poderoso de Jacó, dizendo: 3 - Certamente, que não 
entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito 
em que durmo; 4 - não darei sono aos meus olhos, 

nem repouso às minhas pálpebras,  
5 - enquanto não achar lugar para o Senhor, uma 

morada para o Poderoso de Jacó. 
6 - Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a 

achamos no campo do bosque. 7 - Entraremos nos 
seus tabernáculos; prostrar-nos-emos ante o escabelo 

de seus pés. 
8 - Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da 
tua força. 9 - Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, 
e alegrem-se os teus santos. 10 - Por amor de Davi, 

teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. 
11 - O Senhor jurou a Davi com verdade e não se 

desviará dela: Do fruto do teu ventre porei sobre o teu 
trono. 12 - Se os teus filhos guardarem o meu concerto 

e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, 
também os seus filhos se assentarão perpetuamente 

no teu trono. 
13 - Porque o Senhor elegeu a Sião; desejou-a para 
sua habitação, dizendo: 14 - Este é o meu repouso 

para sempre; aqui habitarei, pois o desejei. 15 - 
Abençoarei abundantemente o seu mantimento; 

fartarei de pão os seus necessitados. 16 - Vestirei de 
salvação os seus sacerdotes, e os seus santos 
rejubilarão. 17 - Ali farei brotar a força de Davi; 
preparei uma lâmpada para o meu ungido. 18 - 

Vestirei os seus inimigos de confusão; mas sobre ele 
florescerá a sua coroa. 

ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06) 
LOCAL: ACAMPAMENTO ÁGUA VIVA 

(BAIRRO DAS INDÚSTRIAS) 
TEMA: JOVENS SEGUNDO O EVANGELHO 

PRELETORES: PASTORES ANDERSON JOSÉ, BRUNO 

CÉSAR, THOMAS MAGNUM, BARTOLOMEU LOPES 

 

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

 

Ageu é o primeiro do grupo dos profetas chamados 
profetas pós-exílio, ou seja, que profetizam após o retorno 
dos israelitas do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico 
durou setenta anos conforme profetizado por Jeremias. 
Quando os judeus retornaram a primeira providência que 
tomaram foi a reconstrução do templo. Só que essa 
reconstrução, bem como da cidade de Jerusalém mais 
tarde, não foi feita sem oposição dos povos que habitavam 
a terra de Israel na época. É bom lembrar que quando da 
destruição do reino do Norte (Israel) pelos assírios foi feita 
uma baldeação de povos, ou seja, os israelitas tirados do 
seu território e enviados para outras terras e povos de 
outras terras foram removidos para Israel, dando origem 
aos famosos samaritanos. Foram os samaritanos que se 
opuseram a reconstrução do templo. A obra começada por 
Sesbazar que lançou os fundamentos do tempo e 
continuada por Zorobabel foi embarcada por Artaxerxes, 
rei persa, a pedido dos samaritanos. Aí entrou o trabalho 
profético de Ageu junto com Zacarias animando o povo a 
continuar a reconstrução mesmo diante do embargo, que 
mais tarde foi suspenso, e a obra foi concluída. “E os 
profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos 
judeus que estava em Judá e Jerusalém; em nome do 
Deus de Israel lhes profetizaram” Ed 5.1. Quanto à 
Cristologia, o livro de Ageu contém duas referências 
cristológicas identificando o Messias como Sacerdote e 
Rei. A primeira referência (Ag 2.7-9) trata da glória do 
segundo templo ser maior do que a primeira, porque o 
próprio Senhor viria e habitaria no meio do seu santuário. 
Evidentemente que esse segundo templo é a Igreja que é 
o santuário do Deus vivo (1 Co 3.16; 6.19; 2 Co 6.19). A 
segunda referência cristológica (Ag 2.20-23) trata-se da 
escolha de Zorobabel, o reconstrutor do templo, como “um 
anel de selar” que simboliza a autoridade real do Messias 
no seu reino. O Novo Testamento aponta o Messias, 
Cristo, como Sacerdote e Rei, sendo esses, dois dos três 

ofícios de Cristo: Profeta, Sacerdote e Rei.  

ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06): está se 

aproximando a realização do Acampamento da nossa 
Mocidade na Granja Água Viva, no Bairro das Indústrias. 
Incentivamos a todos os irmãos da Igreja a participarem 
desse evento, especialmente aos jovens e adolescentes. A 
direção da Mocidade está se esforçando o máximo que pode 
para que haja uma participação maciça dos jovens. Pedimos 
aos pais que invistam na vida espiritual dos seus filhos e 
netos, ajudando-os a participarem desse Acampamento. Até 
18/06/17 a taxa de inscrição é de R$ 150,00 à vista. A 
inscrição parcelada no PAGFACIL é de R$ 160,00 + juros. 

Acesse:  http://umec-geisel.blogspot.com.br/ 

CONCLUSÃO MESTRADO: a nossa irmã Laércia Jamilly 
concluiu o seu curso de Mestrado em Educação, pela 
Universidade Estadual da Paraíba  com a aprovação da sua 
dissertação no dia 09/06/17. Parabéns Laércia por essa 
vitória. Deus continue abençoando sua vida e família. 
DIA DA BENEFICENCIA: no próximo domingo iremos 
comemorar o Dia da Beneficência. No culto da noite o 
Diretor do DBEN dará um relatório das atividades do 
Departamento de Beneficência neste ano. Pedimos que a 
noite os irmãos tragam um quilo de alimento não perecível, 
para ajudar na confecção das cestas básicas, que são 
distribuídas com as pessoas carentes.  
RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO: 
visando a melhoria do patrimônio da III IEC/JPA, o 
Departamento de Patrimônio da mesma, cujo responsável é 
o pastor da Igreja, neste ano, realizou as obras citadas a 
seguir que envolveu uma significativa demanda de recursos: 
confecção da calçada externa do lado do CNEC; aquisição 
de uma TV 55 polegadas; confecção e instalação de dois 
quadros de vidro com moldura de alumínio; aquisição de 
equipamentos de som (02 caixas + 01 amplificador). O 
DPAT tem programado para o segundo semestre deste ano: 
colocação de rachinhas na parte interna da lateral esquerda 
do templo entre o muro e o a parede do santuário; colocação 
de cerâmica na calçada interna da frente do santuário; 
colocação da placa da Igreja e pastilhamento do detalhe da 
fachada do santuário. A direção do DPAT não tem intenção 
de fazer campanha para a realização dessas obras, mas 
pede aos irmãos que sejam fiéis na entrega dos dízimos e 
ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Se todos 
forem fiéis a Deus também nessa área, com certeza, 

teremos recursos para fazer tudo o que a Igreja precisar. 

http://umec-geisel.blogspot.com.br/

