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           Uma Paternidade Responsável 
      Conforme o seu programa eterno, Deus quando 
fez o homem lhe deu a capacidade de gerar filhos 
com a sua mulher. Através dessa capacidade, foi-
lhe atribuído um dos seus mais importantes papéis 
em sua vida que é a paternidade, na medida em 
que ele vai ao longo de sua vida gerando filhos. 
   Segundo as Sagradas Escrituras, o Criador tem 
uma expectativa no que se refere ao exercício de 
forma responsável dessa capacidade dada ao  
homem, senão vejamos:  
      Em primeiro lugar, o Criador deseja que essa 
capacidade se manifeste através do matrimônio, 
que é uma instituição Sua para propagação da 
espécie e para a felicidade dos cônjuges. “Venerado 
entre todos seja o matrimônio e o leito sem 
mácula; porém aos que se dão à prostituição e aos 
adúlteros Deus os julgará” Hb 13.4. Em segundo 
lugar, espera o Criador que o pai seja um exemplo 
de vida para os seus filhos, ou seja, viva ele de tal 
maneira que o filho se espelhe nele como um 
exemplo de um homem de bem, responsável, 
cumpridor de seus deveres para com Deus, para 
com a Igreja, para com a sua família e para com a 
sua Pátria. Em terceiro lugar, que o pai invista na 
vida espiritual de seus filhos considerando que um 
ser humano não tem só necessidades materiais e 
sim também espirituais. “... nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda palavra que sai da boca de 
Deus” Mt 4.4.  “E estas palavras, que hoje te 
ordeno, estarão  no  teu  coração;  e  as  intimarás   

 

 a  teus filhos, e delas falarás assentado em tua 
casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e 
levantando-te” Dt 6.6,7.  
      Como exemplo bíblico de uma paternidade 
responsável, que tinha interesse na vida dos seus 
filhos, principalmente no futuro eterno deles, 
encontramos o patriarca Jó, conforme informação 
do texto a seguir: “Sucedia, pois, que, tendo 
decorrido o turno de dias de seus banquetes, 
enviava Jó, e os santificava e se levantava de 
madrugada, e oferecia holocaustos segundo o 
número de todos eles; porque dizia Jó: 
Porventura pecaram os meus filhos e 
blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o 
fazia Jó continuamente” Jó 1.5. Ainda temos 
outro exemplo bíblico sobre uma paternidade 
responsável, que é o de José, marido de Maria, 
que levava Jesus quando criança para o santuário: 
“Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à 
festa da Páscoa. E, tendo ele já doze anos, 
subiram a Jerusalém segundo o costume do dia 
da festa” Lc 2.41,42. 
     Existem muitos pais, infelizmente alguns  
evangélicos, que não exercem uma paternidade 
responsável. Não cuidam dos seus filhos, não 
zelam por eles e, pior do que isso, eles não dão 
exemplo em áreas cruciais da vida, tais como: 
honestidade, santidade, responsabilidade, 
dedicação à obra do Senhor, etc. 
        Amados nós que fazemos a III IEC/JPA, e que 
somos pais, pela graça divina, procuremos 
exercer a nossa paternidade de tal maneira que 
Deus seja glorificado, e que os nossos filhos vejam 
em nós pais exemplares, que verdadeiramente 
cumpram os seus compromissos, especialmente 
aqueles ligados a área espiritual. Lembremo-nos 
de que Deus nos deu essa incumbência e que dela 
vamos dá contas quando comparecermos diante 
do tribunal de Cristo. Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
11/08 – Dia dos Pais; 18/08 – Aniversário DAC ALIANÇA; 
24/08 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 24,25/08 -  
Aniversário Congregação Rota do Sol; 25/08 – Dia do 
Congregacionalismo (19); 25/08 – Dia da Escola Bíblica 
Dominical (19); 25 – Aniversário do Pastorado (21); 31/08 – 
Aniversário da ALIANÇA. 01/09 – Dia do Seminarista; 06 a 
08/09 – Congresso Distrital DAC (1ª RA) – Conde; 07/09 – 
Encontro Deptºs  Homens (GBI); 12 a 15/09 -  Aniversário da 
Igreja; 14/09 -  Avanço Missionário Geisel; 21,22/09 - 
Aniversário Cong. Valentina; 21,22/09 – Acampamento dos 
Jovens; 27/09 – Dia do Ancião; 28/09 – Avanço Missionário 
José Américo; 28,29/09 – Aniversário Congregação José 
Américo. 29/09 – Aniversário do Getsêmani.  

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

02-Gilma (Valentina); 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 04-
Marlene Soares; 05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos Santos 
(E. Sátyro); 06-Luciano Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do 
Sol); 08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry 
Brito;  15-Severina Ferreira; 15-Paula Francinete; 16-Murilo 
Pedro; 17-Iasmin Marinho; 18-Vitor (Valentina); 20-Emira 
Lúcia (Valentina); 20-Otília de Araújo; 21-Beatriz Lima; 23-
Murilo de Souza; 23-Elias Amorim (Valentina); 23-Pr. André 
Rogério (Valentina); 24- Pr. Jedaías Rodrigues; 27- Ivan 
Batista; 27-Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo 
Silva; 29-Letícia Morais(Valentina); 29-Matheus Henrique; 
30-Joceliana da Silva (Valentina); 31-Mª das Neves; 31-

Makoby Lopes.       Parabéns aniversariantes! 
 

 

E vós, pais, não provoqueis a ira 

a vossos filhos, mas criai-os na 

doutrina e admoestação do 

Senhor. Ef 6.4 

Dinâmica da Igreja 

Dom - 09h Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h Culto Vespertino 

Seg - 15h às 17h Círculo de Oração 

Ter - 19h30m Culto de Oração 

Qui - 19h30m Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m Culto dos Jovens  

 

http://www.3iec.com.br/


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (AGO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
11 – (D) Ir. Rosy Brito; (P) Miss. Liliane 

18 – (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Eudes 
25 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Walter         

CULTO DEVOCIONAL 
11 – André Augusto;  

18 – Miss. Maria Eliane; 25 – Claudiane 
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

(Responsabilidade Pr. Walter) 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

12 - Miss. Liliane; 19 – Marlene; 26 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (19); Meireles (12,26)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
15 – Henery; 22 – Fabiano; 29 - Bruno  

(P) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

11 – Josias Junior;  18 – Pr. Walter; 25 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

11 – Pb. Silas; 18 – Pr. Jedaías; 25 – Pb. Emanuel 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
17 – Josias; 24 – Dc. Gilson; 31 – Miss. Liliane 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
11 – Pb. Saul; 18 – Miss. Liliane; 25 – Pr. Jedaías 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
11 – B.T. Samuel;  

18 – André Augusto; 25 – Pr. André 
    PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

14 -  B.T. Samuel;  
21 – Miss. Liliane; 28 – Pr. Walter 

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) - Preletor  
 

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Marçal/Valdenor 
Ter – Davi; Qui – Gilson; Sáb – Makobi 

 

 

OFERTA MISSIONÁRIA (I): hoje à noite iremos levantar 

a nossa segunda parcela da oferta missionária da 

ALIANÇA. Pretendemos alcançar o alvo de R$ 500,00. 

Pedimos o comprometimento de todos os que fazem 

o templo sede. Lembremo-nos de que investir em 

missões é investir na salvação das almas perdidas, e 

isso agrada a Deus. Certamente que o Senhor a todos 

recompensará.  

OFERTA MISSIONÁRIA (II): a última parcela da oferta 

missionária para a ALIANÇA (R$ 500,00) é de 

responsabilidade das Congregações da Igreja. Essa 

oferta será levantada pelas congregações no segundo 

domingo de outubro de acordo com a seguinte 

distribuição: Valentina R$ 200,00. Rota do Sol e 

Ernani Sátiro R$ 125,00 cada, e José Américo R$ 

50,00. Lembramos aos irmãos das Congregações que, 

antes de ser uma responsabilidade, contribuir para 

missões é um privilegio que Deus nos está 

concedendo de sermos colaboradores nesse Seu 

grande propósito de salvação das almas perdidas. 

Contamos com a colaboração de todos. 

VIAGEM DE NETO: o vice- diretor do Departamento de 

Mocidade (DMOC) de nossa Igreja João Neto, filho da 

irmã Isabel Cristina, viajará no próximo sábado para 

os Estados Unidos (Michigan) onde irá fazer três 

disciplinas do seu curso de Medicina Veterinária. Neto 

foi selecionado graças à boa mão do Senhor sobre ele 

bem como as suas boas notas e conhecimento da 

língua inglesa, dentre outros critérios. Ele irá passar 

um ano e meio nos EUA. Louvamos a Deus por essa 

oportunidade que Ele deu a Neto e ao mesmo tempo 

pedimos as orações da Igreja para que o Senhor 

graciosamente o abençoe naquele País.  

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 
pelas congregações, pelos departamentos, pelas 
famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA. 
 

      
 

DIA DOS PAIS: hoje à noite iremos celebrar ao Senhor 

pela passagem do Dia dos Pais. Após o culto as irmãs 

da Igreja irão oferecer aos pais presentes um lanche 

super gostoso. Assim sendo, convidamos a todos os pais 

de nossa Igreja a subirem a casa do Senhor para essa 

celebração e também para participar desse momento 

de confraternização. Parabéns pais pelo Dia dos Pais! 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA: lembramos aos 

irmãos que na sexta-feira dia 23/08/13, teremos o 

nosso encontro para revisão do tema Teontologia e a 

entrega do questionário preenchido por parte dos 

irmãos participantes do curso em apreço. A reunião será 

no templo sede, no horário das 20 às 21h. 

CASA DE ACOLHIDA (ARRECADAÇÃO ROUPAS USADAS):  

verificamos uma grande necessidade de roupas por 

parte das pessoas que se encontram na casa da 

acolhida. Dessa forma, a SEMI está iniciando uma 

campanha de arrecadação de roupas usadas em bom 

estado de conservação para que nossa Igreja possa doá-

las a essas pessoas que tanto necessitam. Atualmente, 

na Casa de Acolhida encontram-se cerca de 40 adultos, 

entre homens e mulheres. Solicitamos aos irmãos que 

procurem Bruno, Stefanie ou Pr. Jedaías para fazer sua 

doação, se possível até o dia 17/08/13.  

SORTEIO DE MOTO: visando ampliar uma área para as 

crianças a Congregação do Valentina está sorteando 

uma moto nova Honda Pop 100, emplacada, com 

capacete, para ser sorteada. O valor da cartela é R$ 

10,00. Se todas as cartelas forem vendidas a tempo, o 

sorteio será realizado no dia 07/09/13. Procurem o 

Presb. Evandro para aquisição da cartela. 

 

 
 

  

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 

PROGRAMA A VOZ 

CONGREGACIONAL  

RÁDIO  CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 

www.cruzdasarmasfm.com.br  

 

 
 

http://www.cruzdas/

