
no Novo Testamento: Deus, graciosamente, resolveu 
se constituir Pai daqueles que tem fé em Jesus. “Mas 
a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus; aos que creem no seu 
nome” Jo 1.12. Paulo, apóstolo, também fala sobre o 
assunto em suas cartas aos Romanos, aos Gálatas e 
aos Efésios. “E nos predestinou para filhos de adoção 
por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 
beneplácito de sua vontade” Ef 1.5. “Para remir os 
que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a 
adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou 
aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que 
clama; Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, 
mas filho; e, se és filho, és também herdeiro de Deus 
por Cristo” Gl 4.5-7. (Veja ainda Rm 8.15-17). 
   A paternidade de Deus tem profundas implicações 
na vida de seus filhos adotivos. O Pai Celeste tem 
direito sobre eles em tudo, inclusive de discipliná-los, 
quando são infringidas as suas diretrizes. “E já vos 
esquecestes da exortação que argumenta convosco 
como filhos: Filho meu, não desprezes a correção do 
Senhor, e não desmaies quando por ele fores 
repreendido; Porque o Senhor corrige o que ama, e 
açoita a qualquer que recebe por filho” Hb 12.5,6. 
    Essa paternidade ainda quer dizer que temos em 
Cristo intimidade com Deus, a ponto de poder chamá-
lo de “Abba, Pai”. Essa expressão aramaica denota 
uma extraordinária intimidade entre Deus e aquele 
que Ele recebe por filho, e pode ter o significado em 
nossa língua de papai, paizinho. 
    A paternidade de Deus também nos garante o Seu 
cuidado (1 Pe 5.7), a Sua proteção (2 Ts 3.3), as Suas 
provisões (Fp 4.19), e a posse, no devido tempo, de 
uma herança inaudita nos Céus reservada para nós. 
Em relação a essa herança nos Céus veja 1 Pe 1.4, 
que diz: “para uma herança incorruptível, sem 
mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós 
outros”.  
    Quando estivermos orando, pensemos em Deus 
como nosso Pai e curvemo-nos diante dEle com um 
coração submisso,  e procuremos viver de acordo 
com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, 
pois só assim seremos felizes neste mundo e na 

eternidade.          Pr.	Eudes	Lopes	Cavalcanti  
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 A Oração do Pai Nosso (A paternidade 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”. 

  A oração do Pai Nosso começa nos ensinando que 
devemos nos dirigir respeitosamente a Deus como Pai. 
   Quando se trata da paternidade de Deus temos que 
levar em consideração duas coisas. A primeira é a que 
trata de Deus como Pai de Jesus. Na Teologia 
Sistemática encontramos que o Pai gerou o Filho, e o 
Filho foi gerado pelo Pai. Essa geração não é aquela 
que ocorreu no ventre de Maria por obra e graça do 
Espírito Santo. No livro de Salmos (Sl 2.7) encontramos 
o Pai declarando que o Filho foi gerado por 
Ele. “Recitarei o decreto: O Senhor me disse: Tu és meu 
Filho, eu hoje te gerei”. Esse hoje é um hoje atemporal, 
é o hoje eterno de Deus. Que esse texto é cristológico 
não temos dúvidas nenhuma, pois ele é aplicado a 
Cristo no livro de Hebreus em duas ocasiões (Hb 1.5; 
5.5). O próprio Jesus, em diversas ocasiões, declarou a 
Sua filiação divina. “Eu e o Pai somos um”. Jo 
10.30. (Veja ainda Jo 5.17,20,37, etc). Assim fizeram 
também os apóstolos de Jesus  e outros escritores 
bíblicos. “Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és 
meu Filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por 
Pai, e ele me será por Filho?” Hb 1.5. (Veja Gl 4.4; 2 Pe 
1.17; 1 Jo 1.3, etc.). 
   A outra área que queremos enfatizar sobre a 
paternidade de Deus é aquela definida no Seu programa 
redentor, de receber como filhos adotivos aquelas 
pessoas que creem em Seu Filho Jesus Cristo. Eis aí 
uma das mais extraordinárias revelações encontradas 

  

 
 
  
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
          
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
25/05 – Dia da Missionária Congregacional; 25/05 – Sopão 
Rota do Sol; 29/05 – Mês do Lar;  31/05 – Culto Evangelístico 
no bairro Colinas do Sul. 07/06 – Simpósio de Educação 
Religiosa; 08/06 – Dia dos Oficiais; 14/06 – 2º Encontro Mães 
Intercessoras; 14/06 – Jantar dos Namorados; 15/06 – 
Domingo Missionário; 19/06 – Manhã de Jejum e Oração; 
22/06 – Sopão Rota do Sol; 28/06 – Avanço Missionário 
Colinas Sul; 29/06 – Dia da Beneficência.                
                ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior 
e Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 02-
Marconi Cavalcante, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 05- Presb. 
Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa (filho/Diác. Gilson), 
07-Denílson Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya Kelly (R. do 
Sol), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro Cavalcante (R. 
do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane de Santana 
(Valentina), 09- Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Kauane Ribeiro (E. 
Sátiro), 13-Celizia Ferrer, 14-Josefa Mª (Valentina), 16-
Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 18-Rebeca 
(Valentina), 19- Flores Arruda, 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 24-
Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. 
Américo), 25-Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-
Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França, 28-Diác. 
Demétryo Albuquerque ( J. Américo), 28-Max Williams, 28-
Severino (Valentina), 29-Margarida Mª (J. Américo) e 31-
Graça Alcântara.   

 

 
 

ESCALA DE DIÁCONO 
Hoje à noite – Davi/Gentil 

Ter – Josias; Qui – Euclides; 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  

“Declarado Filho de Deus em poder, 
segundo o Espírito de santificação 
pela ressurreição dos mortos – Jesus 
Cristo nosso Senhor.” Rm 1.4 

  

 
 
  



 
            

    
               ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
01 - Pr. Eudes; 08 – Liliane Líger;  

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

01 - Stefanie; 08 – Isabel; 15 – Marivalda;  
22 – Maria Eliane;  29 – Adriana   

MOCIDADE (SÁB) 
07 – Davi; 14 – Liliane; 21 – Pr. Walter; 28 – Dc. Josias 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 
02 – Miss. Francisca; 09 – Miss. Liliane; 16 – Iza Maria;  

23 – Marlene Soares; 30 – Pr. Jedaías 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (02,16,30); Meireles (09,23)  
MÊS DO LAR 

(29) – Responsabilidade DAUC 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

01 - Pr. Jedaías; 08 – Pr. André;  
15 – Pr. Walter; 22 – Miss. Liliane; 29 – Pb. Enoaldo  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
01 - Pr. André; 08 – Pr. Walter;  

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

01 – Dc. Josias; 08 – Pb. Emanuel;  
15 – Pb. Saul; 22 – Pr. André; 29 – Miss. Liliane  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
01 – Dc. Gilson; 08 – B.T. Samuel;  

15 – Davi; 22 – Pb. Carlos Alberto; 29 – Pb. Emanuel  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
04 – Pr. Jedaías; 11 – Dc. Gilson;  

18 – Miss. Liliane 28 – Davi Silva 
PRELETORES	CASA	DE	ACOLHIDA	

07 – Pr. Eudes; 21 – Dc. Josias 
 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

SOPÃO ROTA DO SOL: a equipe coordenada pelo 
Presb. Evandro estará em ação hoje à tarde na Rota 
do Sol preparando um sopão para aquela 
comunidade. Ore e colabore! 
MÊS DO LAR (I): estar em curso o mês do lar de nossa 
Igreja com a temática A Família Cristã e os Desafios 
da Atualidade, baseada no texto de 1 Tm 5.8. No culto 
da quinta-feira passada pregou o Pastor Jean Kleber, 
batista. na quinta-feira dia 29 – Pr. Raniere, da Igreja 
do Nazareno. Os cultos serão realizados no horário 
convencionado das quintas-feiras (19h30m às 21h). A 
programação e a direção dos cultos são de 
responsabilidade do Departamento de Auxiliadoras de 
nossa Igreja. Prestigiem! 
MÊS DO LAR (II): foi uma bênção o culto da quinta-
feira passada. O Senhor usou de uma maneira 
especial o preletor Pr. Jean Kleber na exposição de 
Sua Palavra. Além da exposição da Palavra tivemos 
dois ótimos momentos de louvor através dos 
Conjuntos Getsêmani e Ebenézer. Agradecemos a 
Deus pela sua bondade em nos abençoar naquela 
reunião. Venha com a sua família para o próximo. 
SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: iremos realizar 
nos meses de maio, junho e julho deste ano aos 
sábados, de quinze em quinze dias, no horário das 
16h as 17h30m, um simpósio de educação religiosa 
com temas interessantes para os obreiros da Igreja,  
tanto do templo sede bem como das congregações. 
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: na reunião da Distrital da 
ALIANÇA, realizada em nossa Igreja no dia 18/05, que 
engloba as igrejas da grande João Pessoa, incluindo 
as igrejas de Santa Rita e Sapé, foi combinado que 
iremos realizar reuniões com grupos de igrejas, em 
datas especificas no mês de agosto, para celebrarmos 
ao Senhor  pelos 47 anos de organização de nossa 
Denominação. O grupo de nossa igreja engloba a III 
IEC/JPA (nossa igreja), a igreja Congregacional do 
Rangel, as congregações de Agua Fria (1 IEC/JPA) e a 
congregação do Valentina (Igreja no Bessa), além de 
nossas congregações. No dia da nossa celebração que 
será no dia 16/08 (sábado) pregará o pastor Ednaldo 
Marques. Dirigirá o culto o Pastor Eudes. Alguns 
conjuntos dos trabalhos citados terão oportunidade de 
celebrar ao Senhor. Combinou-se ainda que todas as 
igrejas da distrital reunir-se-ão para uma grande festa 
no dia 23/08, num lugar a ser definido. Nesse dia 
haverá uma programação para os grupos de louvor, 
teatro e coreografia das Igrejas congregacionais. 

DIA DA MISSIONÁRIA CONGREGACIONAL: hoje à noite 
iremos oferecer a Deus um culto em ação de graças 
pela passagem do Dia da Missionária Congregacional. 
Parabenizamos a essas mulheres valorosas que tem se 
dedicado ao serviço do Senhor de acordo com os dons 
dados por Deus.  
ANIVERSÁRIO PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: na 
quarta-feira passada o programa em apreço completou 
dois anos no ar. Tivemos uma programação de duas 
horas, excepcionalmente. O Conjunto Getsêmani de 
nossa Igreja abrilhantou de uma forma especial a 
programação. Agradecemos a Deus pelo programa e 
especialmente por ter levantado o Pastor André 
Svendsen para dirigi-lo. 
EVENTOS DE MAIO: além do Simpósio de Educação 
Religiosa que começará no dia 31/05 e se estenderá 
até o mês de julho quinzenalmente, estão programados 
para esse mês o Dia da Missionária Congregacional 
(25/05), o Sopão na Rota do Sol (25/05) e o culto 
evangelístico no bairro Colinas do Sul (31/05). Oremos 
por esses eventos a fim de que eles sirvam para a 
glorificação do nome do Senhor e para o crescimento 
numérico e espiritual da Igreja. 
PROJETO INTERCEDENDO PELO SERTÃO NORDESTINO: 
nas terças-feiras de julho deste ano iremos 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. Independente do 
projeto em questão, estaremos fazendo oração 
específica nos cultos das terças-feiras até a data da 
implantação do projeto. Foi combinado com o 
Evangelista Sérgio Ribeiro, presidente da JUVEP, darmos 
início a esse projeto com a sua presença 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 está 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. Ao 
agendarem os cultos convidem os seus familiares e 
vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

 

“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
CONTATO: 3242.2131; 3242.5190
www.cruzdasarmasfm.com.br A VOZ CONGREGACIONAL
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