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BOLETIM DOMINICAL – 22/06/14 

A Oração do Pai Nosso (A Vontade de Deus)  
“Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 

nome. Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto 
na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos 
hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 

perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à 
tentação, mas livra-nos do mal; porque teu é o Reino, e 

o poder, e a glória, para sempre. Amém”. 

     As Sagradas Escrituras nos revelam que o Deus dos 
Céus, o Deus verdadeiro, é um ser pessoal tendo, 
portanto, aquelas características básicas de uma 
personalidade, que são: vontade, inteligência e 
emoções (sentimentos). No que se refere a essas 
características encontramos os seguintes suportes 
bíblicos: vontade – Rm 12.1,2; inteligência – Tg 1.5; e 
sentimentos – Jo 3.16; Ex 4.14. Esses e outros textos da 
santa Palavra de Deus revelam essa grande verdade. 
    Tratando-se da vontade de Deus, diversos textos 
bíblicos contemplam o assunto, por exemplo: “Digno 
és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque 
tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram 
criadas” Ap 4.11. “nele, digo, em quem também fomos 
feitos herança, havendo sido predestinados conforme o 
propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o 
conselho da sua vontade” Ef 1.11. “Lembrai-vos das 
coisas passadas desde a antiguidade: que eu sou Deus, 
e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim; 
que anuncio o fim desde o princípio e, desde a 
antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que 
digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha 
vontade” Is 46.9,10. 
    Olhando a Bíblia como um todo, percebemos que a 
vontade de Deus contempla duas áreas: A primeira é a 
que trata de uma vontade geral, que revela que tudo o 
que existe foi feito porque Ele quis, e que as 
contingências  da   vida  acontecem  porque  Deus  quer 

ou permite que aconteçam. “Digno és, Senhor, de 
receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste 
todas as coisas, e por tua vontade são e foram 
criadas” Ap 4.11. “Não se vendem dois passarinhos 
por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a 
vontade de vosso Pai” Mt 10.29. O segundo aspecto 
da vontade de Deus trata sobre a Sua vontade 
salvífica, ou seja, de salvar aqueles que Ele mesmo 
decidiu que seriam salvos, isto na eternidade. “E a 
vontade do Pai, que me enviou, é esta: que nenhum 
de todos aqueles que me deu se perca, mas que o 
ressuscite no último dia.” Jo 6.39. 
   Essa vontade ainda se revela de duas formas:  
diretiva ou permissiva. A vontade de Deus diretiva: 
“que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a 
minha vontade” Is 46.11. A vontade de Deus 
permissiva: “Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras 
do povo, as repetiu perante o Senhor. Então, o Senhor 
disse a Samuel: Atende à sua voz e estabelece-lhe um 
rei...” 1 Sm 8.21,22.  
    Precisamos entender também que a vontade de 
Deus alcança todos os assuntos ligados à vida do 
homem. “O Senhor tem estabelecido o seu trono nos 
céus, e o seu reino domina sobre tudo” Sl 103.19.  
    Ainda devemos considerar que Deus revelou a Sua 
vontade para o viver do homem, especialmente para o 
Seu povo, e essa vontade encontra-se revelada nas 
Sagradas Escrituras. “Agora, pois, ó Israel, que é que 
o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu 
Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, 
e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e 
de toda a tua alma, para guardares os mandamentos 
do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, 
para o teu bem?” Dt 10.12,13.  
    Tratando-se da oração do Pai Nosso, o Senhor 
Jesus Cristo nos ensinou que devemos pedir a Deus 
que Ele faça a Sua vontade na terra assim como ela é 
feita nos Céus pelos seus anjos. Essa petição mostra 
que devemos humildemente nos submeter à vontade 
de Deus como os anjos nos Céus se submetem a ela. 
   O segredo da felicidade do ser humano aqui na terra 
bem como na eternidade está em obedecer à vontade 
de Deus que, segundo Paulo, é boa, agradável e 

perfeita (Rm 12.2).    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 

25 a 27/06 – EBF;  28/06 – 2º Encontro Oficiais 1ª Distrital da 
ALIANÇA; 29/06 – Dia da Beneficência. 29/06 – Sopão Rota 
do Sol; 06/07 – Manhã Missionária; 07 a 11/07 – EBF 
Valentina; 12/07 – Culto Geração Avivamento; 13/07 – Dia da 
Mulher Congregacional; 19/07 – Sabadão com Cristo; 19/07 – 
Jantar Nordestino; 20/07 – Aniversário Conjunto Ágape; 
28/07 – Reunião de Lideranças; 29/07 – Aniversário Coral 
Filhos do Rei. 
                   ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

01-Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 02-Myllena Araújo; 
04-Lucyan Soares; 05-Maria Angélica (E. Sátiro); 06-

Samuel de Oliveira; 06- Mª Geralda (Valentina); 07 –
Flávia (esposa de Jonas); 08-Viviane da Costa; 08-
Isvonete da Silva (R. do Sol); 09- Marcone da Silva (R. 

do Sol); 09-Cleane Martins (E. Sátiro); 09-Stefanie 
Giulyane; 10-Mª de Lourdes (E. Sátiro); 11-Euzari Mª 

(Valentina); 11- Thamayron Alves (Valentina); 12-
Maria do Socorro (E. Sátiro); 13-Katiane Ferreira (E. 
Sátiro);14-Luiz Vasconcelos (R. do Sol); 15-Janiele 

Andrade; 17-Jair Costa (J. Américo); 18-Diác. Marcos 
Soares; 18-Francisca Angelita; 18- Mª José Teixeira (R. 
do Sol); 18-Emília Lopes (E. Sátiro); 19-Enoque 

Monteiro; 20-Ana Gabrielly (E. Sátiro); 20-Djanilson 
Rodrigues; 21-Camila Cíntia (Valentina); 23-
Presb.Valdenor Torres; 23-Eliane da Penha (Valentina); 

24-Josefa de Aquino; 27-Kristofer Silva; 28-Cícera 
Paulino; 28-Gabriel Cavalcanti (R. do Sol); 30-Edméia 

Brito; 30-Pr. Walter Bezerra e 30-Laércia Jamilly. 
 

                             
                        ESCALA DE DIÁCONO 

Hoje – Marçal/Murilo 
Ter – Josias; Qui – Davi; Sáb - Léo 

 
 

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  

 

“E não vos conformeis com este século, 

mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente, para que experimenteis 

qual seja a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus” Rm 12.2 

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


 

            

    
               ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

22 – Pr. Jedaías; 29 – Pr. Walter  
CULTO DEVOCIONAL 

22 – Maria Eliane;  29 – Henery   
MOCIDADE (SÁB) 

28 – Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

23 – Miss. Francisca; 30 – Pr. Jedaías 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (30); Meireles (23)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

22 – Miss. Liliane; 29 – Pb. Enoaldo  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

22 – Pr. Eudes; 29 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

22 – Pr. André; 29 – Miss. Liliane  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – B.T. Samuel; 29 – Pb. Emanuel  
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

25 – Davi Silva 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

28 – Dc. Josias 
 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
  

 
 

ESTUDOS BIBLICOS ESPECIAIS: venha estudar 
conosco Escatologia. Nas quintas-feiras, no horário 
das 19h30m às 21h, nos cultos de estudos bíblicos. 

Aproveite a oportunidade que Deus lhe está dando 
de conhecer esse que é um dos temas mais 

fascinantes da Teologia Sistemática. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS: nos dias 25, 26 e 27/06 

(quinta, sexta e sábado próximos), será realizada a 

nossa Escola Bíblica de Férias, uma programação 

estritamente infantil. Será cobrada por criança uma 

taxa de R$ 10,00. A EBF funcionará à tarde nas 

instalações de nossa Igreja no horário das 14h às 

16h. Estarão colaborando com a nossa EBF a 

Missionária Laudeci, de Macaparana/PE e o Pastor 

Paulo Paulino, da APEC, que no último dia da EBF fará 

uma apresentação especial. O tema da nossa EBF é: 

“Jesus é mais que os super-heróis”. O público 

alvo são as crianças da Igreja sede e das 

Congregações bem como as crianças de qualquer 

pessoa que se interesse desde que seja apresentada 

por um membro ou congregado da Igreja. As pessoas 

interessadas em trabalhar na EBF procurem as irmãs 

diretoras do Departamento Infantil. Orem por esse 

evento para que ele seja uma bênção na vida de 

nossas crianças. 

ENCONTRO DE OFICIAIS DAS IEC`S DA 1ª DISTRITAL: 

no próximo sábado, dia 28/06, teremos uma grande 

reunião no Acampamento Canaã, Conde/Pb, 

envolvendo todos os oficiais (pastores, presbíteros e 

diáconos, evangelistas) das Igrejas Congregacionais 

da 1ª Distrital (JPA, BEX, SRI, SPH e IYN). Os oficiais 

que irão participar do evento procurem o Presb. 

Evandro José para programarmos o transporte.  

VIAGEM PARA ESTADOS UNIDOS: as irmãs Isabel 

Cristina e Jennifer Belmont viajarão amanhã para 

Miami, EUA, a fim de passarem uns dias com Neto, 

filho de Isabel. Oremos por essas irmãs para que a 

viagem seja feita em paz, tanto a ida como a estada 

bem como a volta para João Pessoa.  

IRMÃ CIRURGIADA: a irmã Da Luz, esposa do diácono 

Antônio João, submeteu-se a uma cirurgia de catarata. 

Da Luz passa bem, convalescendo em sua casa. 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: As Igrejas 

Congregacionais da 1ª Distrital da 1ª Regional irão 

comemorar os 47 anos da ALIANÇA com reuniões 

setoriais. As Igrejas do Geisel, Grotão e Rangel irão 

celebrar juntos aqui em nossa Igreja no dia 16/08. 

Pregará na ocasião o Pastor Ednaldo Marques, da 

Igreja Congregacional do Rangel. O culto será dirigido 

pelo Pastor Eudes. Alguns conjuntos das três igrejas 

participarão do culto. O tema do aniversário adotado 

pelas igrejas da 1ª Distrital que estarão celebrando ao 

Senhor em nossa Igreja é: “Uma ALIANÇA fortalecida 

pelo Espirito Santo”, baseado em Efésios 6.10. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA: 

estamos estudando com o Pastor da Igreja os temas da 

Escatologia nas quintas-feiras no culto de estudo bíblico.  

O Pastor Eudes já expos os temas da Escatologia 

Individual (a morte, o estado intermediário e a 

imortalidade da alma) e na quinta-feira passada já 

começou a expor o primeiro tema da Escatologia Geral, 

que foi a Grande Tribulação. Na próxima quinta-feira, 

continuando o estudo, será estudado a Segunda Vinda 

do Senhor. Aproveite a oportunidade que Deus está 

dando a Igreja para conhecer o futuro segundo revelado 

na santa Palavra de Deus. 

DIA DA BENEFICENCIA: no próximo domingo à noite 

iremos fazer uma celebração em comemoração ao Dia 

da Beneficência (ultimo domingo de junho). No culto 

iremos levantar uma oferta especial para essa obra. 

IRMÃS CIRURGIADAS: as irmãs Naíde e Fátima Brito 

foram submetidas a cirurgias e, pela graça divina, estão 

passando bem,  convalescendo  em suas residências. 

Não nos esqueçamos de orar por elas, para que a 

convalescência seja o mais breve possível e a tenhamos 

logo em nosso meio. 

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: não esqueçam que aos 

domingos pela manhã, no horário das 09h às 11h, 

temos a nossa abençoada e abençoadora Escola Bíblica 

Dominical. Nessa Escola temos classes para adultos, 

jovens, adolescentes, juniores e crianças. Venha e traga 

os seus filhos para aprenderem da Palavra de Deus.  

PROJETO INTERCEDENDO PELO SERTÃO NORDESTINO: 

nas terças-feiras de julho deste ano iremos iniciar um 

projeto para intercedermos pelo sertão nordestino. No 

culto de oração da noite, a Secretaria de Missões da 

Igreja terá um momento de 10 minutos para uma breve 

exposição de um dos temas constante do livro “21 

dias de oração e jejum pelo sertão nordestino, 

e povos minoritários da região”, elaborado pela missão 

JUVEP, seguido de uma oração intercessória. O 

Evangelista Sérgio Ribeiro, presidente da JUVEP, 

idealizador do Projeto, estará conosco no culto do 

primeiro domingo de julho, falando do Projeto e 

pregando a Palavra de Deus. 

ALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTO: não se 

esqueça de que estar em curso o projeto “Alcançando 

os Familiares para Cristo”, que consiste na realização de 

cultos nas residências dos membros e congregados de 

nossa Igreja. Agendem o culto com o Pastor Jedaías e 

convidem os seus familiares e vizinhos para o culto. 

 

“Prega a Palavra, insta, quer 

seja oportuno, quer não...” 

 2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

