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BOLETIM DOMINICAL – 26/03/17 
 

Reflexões no Evangelho de Marcos 
 

A Oferta da Viúva Pobre (Mc 12.41-44) 
     Numa de suas idas ao templo em Jerusalém, o 
Senhor Jesus assentou-se defronte do gasofilácio e 
observou os contribuintes depositando as suas ofertas. 
Aquela observação ensejou a Jesus dizer aos seus 
discípulos o que vira e a lição decorrente dela. Ele disse 
que muitos ricos depositavam grandes valores na arca do 
tesouro e disse também que uma viúva depositara duas 
moedas de pequeníssimo valor. Aí o Senhor revelou 
como Deus vê essa questão. O Senhor disse aos seus 
discípulos que a viúva dera mais do que os ricos deram. 
Evidentemente que Jesus estava apontando para a 
questão de coração na entrega do ofertório e que Deus 
não se impressionava com quantidade e sim com a 
liberalidade de um coração agradecido.  
      É importante que compreendamos que o gasofilácio 
interessa a Deus. Observe que intencionalmente Jesus se 
postara defronte da arca do tesouro, o lugar onde os 
israelitas depositavam as suas contribuições. Essa atitude 
do Senhor Jesus nos leva a levar a sério essa questão que 
muitos desprezam por pura avareza. Aquelas pessoas que 
entregam as suas contribuições para a manutenção da obra 
do Senhor com reservas, do que sobra, sem ser de coração 
já devem ter consciência de que Deus não se impressiona 
com quantidade e sim com a intenção do coração, com a 
obediência aos seus mandamentos. É bom lembrar ainda 
que tudo pertence a Deus, inclusive as nossas finanças. 
Somos mordomos com a responsabilidade de administrar 
aquilo que pertence a Deus. Assim sendo, não retenhamos 
aquilo que é de Deus (os dízimos e as ofertas), pois isto é 
para a manutenção do seu trabalho, e ao contribuir, 
façamos isto como uma manifestação de amor e gratidão 
ao Senhor.                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                 
       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter;  
16 – Dc. Josias; 23 – Pr. Eudes; 30 – Pr. Cabral 

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Deborah; 09 – Pb. Evandro; 

30 – Dc. Marçal 
                            MOCIDADE (SÁB) 

01 -  Pr. Walter; 08 – Pr. Samuel; 15 – Dc. Josias;  
22 – Dc. Fabiano; 29 – Pr. Formiga 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

05–Laércia; 12 – Claudeilza;  
19 – Adriana Félix; 26 – Marlene 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
               (05,19) – Bosco; (12,26) – Meireles  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pb. Silas; 09 – Pr. Jedaías; 16 – Pr. Walter;  

23 – Pr. Jedaías; 30 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

02 – Pb. Emanuel; 09 – Pr. Formiga; 16 – Pb. Saul;  
23 – Dc. Fabiano; 30 – Pb. Silas 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
02 – Pr. Samuel; 09 – Pr. Waldemar; 16 – Pr. Formiga;  

23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Samuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 
TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 
08 – Pr. Formiga; 22 – Pr. Waldemar 

ESCALA DLOV 
02 – Coral Filhos do Rei; 09 – Conj. Ebenézer;  
16 – Coral Filhos do Rei; 23 – Conj. Ebenézer;  

30 - Oportunidades 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Euclides/Marconi 
Terça – Bruno 

 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
26/03 – Domingo Missionário. 01/04 – Encontro de Mulheres 
Congregacionais (IEC/CGE); 14/04 – Manhã de Jejum e 
Oração; 15/04 – Intercâmbio UAC`s (Bancários); 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. 
                     
                   ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Marizete Florêncio, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da 
Silva, 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda Saionara, 
05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro (neto 
Josefa Porfírio), 5-Mª Nazaré de Sousa, 07-Silvana Maurício, 
07-Isa Nery, 07-Pb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 08-Márcia 
Firmino, 08-Sérgio Sebastião, 09-Analice dos Santos, 09-
Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-
Marcos Victor, 09-Joyce Cristina (neta Fátima Rodrigues),  
10-Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Pb. Emanuel 
Felinto, 12-Beatriz Porfírio (neta Josefa Porfírio), 13-Josilane 
Alves (R. do Sol), 15-Wesley Vitor (R. Do Sol), 15-Marluce 
Gomes, 15-Lígia Keila, 17-Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª 
Amélia Barbosa (R. do Sol), 19-Tiago Antônio, 20-Aneilde 
Silvestre 20-Liliane Liger,  20-Mª Walkiria, 20-Pb. Silas Luiz, 
20-Dc. Francisco de Assis (J. Américo), 21-Levi Ancelmo, 21-
João Victor (R. do Sol), 22-Crislaine Ferreira (E. Sátiro), 23-
Rosilene da Silva, 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro Henrique (neto 
de Célia), 27-Jonatas Lima (filho/Jedaías), 28-Sandro Rikelce 
(E. Sátiro), Rosália de Andrade, 29-Renata Araújo. 
 
 

 

VALORIZE A SUA IGREJA, FREQUENTE-A E 
CONTRIBUA PARA O SEU CRESCIMENTO.  

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/


 

 

DOMINGO MISSIONÁRIO  
 

LEITURA BIBLICA   
    

A Grande Comissão 
Mt 26.18-20 

18 - E, chegando-se Jesus, falou-lhes, 
dizendo: É-me dado todo o poder no céu e 
na terra. 19 - Portanto, ide, ensinai todas as 
nações, batizando-as em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; 20 - ensinando-
as a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até à consumação 
dos séculos. Amém! 

A Seara e os Ceifeiros  
                      Mt 9.35-38  
35 - E percorria Jesus todas as cidades e 
aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e 
pregando o evangelho do Reino, e curando 
todas as enfermidades e moléstias entre o 
povo. 36 - E, vendo a multidão, teve grande 
compaixão deles, porque andavam 
desgarrados e errantes como ovelhas que 
não têm pastor.  
37 - Então, disse aos seus discípulos: A 
seara é realmente grande, mas poucos são 
os ceifeiros. 38 - Rogai, pois, ao Senhor da 
seara que mande ceifeiros para a sua 
seara.             @@@@@@ 

 

MANHÃS DE JEJUM E ORAÇÃO (14,21/04) 
 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
 

LAMENTAÇÕES DE JEREMIAS – O MESSIAS 
O profeta Jeremias foi testemunha ocular da tragédia que 
se abateu sobre o reino de Judá por causa dos pecados 
daquele reino. Os babilônicos fizeram três investidas 
sobre o reino de Judá (606, 597, 586 A.C.) e nessa última 
a cidade e o templo de Jerusalém foram destruídos. Ele 
presenciou o cerco, a destruição da cidade e do templo 
de Jerusalém bem como a leva dos últimos cativos. Os 
alertas que dera através de suas profecias (o livro de 
Jeremias) não foram levados em consideração pela 
liderança politica e religiosa de Israel e o resultado foi o 
que nos conhecemos da história do povo de Deus do 
Antigo Testamento. O livro de Lamentações foi escrito 
como um cântico fúnebre, onde toda a tristeza do profeta 
Jeremias é manifestada ao presenciar o quadro 
devastador que se abatera sobre o povo de Deus por 
causa do pecado. O livro de Lamentações de Jeremias foi 
confeccionado em forma de acróstico, seguindo o 
alfabeto hebraico, da primeira a última letra (de álefe a 
tau). Observem que os capítulos 1,2,4 e 5 do livro têm 
vinte e dois versículos, cada um começando com uma 
letra do alfabeto dos judeus (o alfabeto hebraico compõe-
se de vinte e duas letras). O capítulo 3 tem sessenta e 
seis versículos (22x3). O livro de Lamentações tem uma 
única característica cristológica que é o fato dele 
prenunciar o Senhor Jesus Cristo chorando por 
Jerusalém ao predizer sua destruição que se aproximava, 
e que aconteceu no ano 70 D.C. “E, quando ia chegando, 
vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah! Se tu 
conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a 
tua paz pertence! Mas agora isto está encoberto aos teus 
olhos...” Lc 19.41-43. De muitas maneiras Lamentações 
também reflete o desgosto e o pesar de Deus pelo povo 
da aliança na hora do seu mais profundo desespero, de 
conformidade com o que está em Isaías 63.9: “Em toda a 
angústia deles foi ele angustiado, e o Anjo da sua 
presença os salvou”. Isaías e João afirmam que é Deus 
ou Cristo que “enxugará” as lágrimas de lamentação dos 
olhos do seu povo (Is 25.8; Ap 7.17; 21.4). 

 

CULTO DISTRITAL (25/03): ontem à noite a nossa 
Igreja teve o privilégio de sediar o Encontro de Homens 
da 1ª Distrital da Primeira Região Administrativa da 
ALIANÇA. O culto foi dirigido pelo Presb. Silas por 
delegação do diretor do Núcleo de Homens Pr. André 
Soares, e o Pastor da Igreja ministrou a Palavra de 
Deus. O Conjunto Cântico de Davi da 1ª IEC/JPA 
abrilhantou o culto com belíssimas canções. 
DOMINGO MISSIONÁRIO (26/03): hoje teremos o 
nosso Domingo Missionário. Pela manhã teremos uma 
programação onde será apresentado um relatório das 
atividades da SEMI e a pregação pelo Pr. Samuel. À 
noite teremos um culto especial enfocando essa 
temática (hinos, leitura bíblica e pregação).  A 
pregadora será a Missionária Áustria Alves e a direção 
do culto de responsabilidade do Pastor Samuel Santos. 
ELEIÇÃO DE OFICIAIS: no dia 09/04, segundo 
domingo de abril, logo após o culto da noite teremos 
uma assembleia para eleição de oficiais Diáconos 
(Bruno Nascimento, Fabiano Almeida, Marconi 
Cavalcanti e Luciano Ferreira) e de um Pastor Auxiliar 
(Samuel Santos). O culto daquele domingo terminará 
mais cedo (19.30h) seguindo-se a assembleia. As 
Congregações também participarão da eleição nos 
mesmos moldes da Igreja Sede. Assim sendo, todos os 
cultos se encerrarão as 19.30h. Para as Congregações  
também serão distribuídas cédulas de votação e o 
Dirigente será o responsável por isso, excluindo o 
dirigente da Congregação do José Américo que é  
postulante ao cargo de Pastor Auxiliar, ficando o Presb. 
Carlos Alberto como responsável.  
CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: No início 
do mês de abril iremos iniciar uma classe de 
preparação ao batismo. As pessoas interessadas 
procurem o Pastor Samuel Santos. 
CAMISAS: iremos providenciar camisas de malha com 
logomarca da nossa igreja e com dizeres “Eu Amo a 
minha Igreja”. Quem se interessar procure Aneilde e dê 
o número do manequim. Cada camisa custará R$ 15,00 
(branca) R$ 18,00 (colorida). 
 

 


