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BOLETIM DOMINICAL – 20/07/14 

A Oração do Pai Nosso (O Livramento 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”. 

   Depois da reflexão sobre a proteção de Deus na 
oração do Pai Nosso, iremos refletir um pouco sobre o 
livramento de Deus, “mas livra-nos do mal”. 
    Quando se fala sobre livramento temos que pensar 
logo de imediato na questão do grande livramento que 
Deus nos deu, através de nosso Senhor Jesus Cristo, 
no tocante à perdição eterna. Jesus com o seu sacrifício 
expiatório livrou os crentes nele da perdição eterna que 
pesava sobre eles por causa dos seus pecados. 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 
enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse 
o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 
Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já 
está condenado, porquanto não crê no nome do 
unigênito Filho de Deus” Jo 3.16-18. 
    Deve-se pensar também no livramento dado por Deus 
libertando o crente do domínio do reino das trevas 
transportando-o para o reino da luz. “Ele nos libertou do 
império das trevas e nos transportou para o reino do 
Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a 
remissão dos pecados” Cl 1.13,14. 
    É sabido pela Bíblia que cair na tentação é ser laçado 
pelo inimigo de nossas almas, o tentador. Observe que 
na oração do Pai Nosso o livramento que devemos pedir 
a Deus refere-se às armadilhas que o diabo coloca 

constantemente diante do povo de Deus. Paulo disse 

escrevendo aos Efésios, o seguinte: “Revesti-vos de 
toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes 
contra as ciladas do diabo” Ef 6.11. 
    A vida cristã é uma vida de lutas e dificuldades. O 
Senhor Jesus não enganou a ninguém sobre as 
dificuldades do discipulado. “Tenho-vos dito isso, 
para que em mim tenhais paz; no mundo tereis 
aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” Jo 
16.33.  O salmista já tinha dito: “Muitas são as aflições 
do justo, mas o Senhor o livra de todas” Sl 34.19. 
    Deus é conhecido na bíblia como o Deus libertador. 
Grandes foram as intervenções do Senhor, livrando o 
Seu povo de perigos iminentes. Vejamos o caso de 
Daniel, por exemplo: Daniel era um servo fiel do 
Senhor. Estava a serviço do Deus de Israel na 
Babilônia para onde fora levado cativo. Deus 
graciosamente o elevou a príncipe naquele país 
estrangeiro. Por inveja, alguns líderes persas 
denunciaram Daniel ao rei Dario que governava a 
Pérsia na época. Daniel foi lançado na cova de ferozes  
e famintos leões. Deus, graciosamente, numa ação 
libertadora, fechou a boca dos leões e Daniel saiu 
ileso, o que não aconteceu com os invejosos que 
armaram contra o servo do Senhor. Quando o rei 
Dario foi à cova dos leões, pesaroso perguntou: “... 
Daniel, servo do Deus vivo! Dar-se-ia o caso que o teu 
Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido 
livrar-te dos leões?” Dn 6.19,20. Daniel lhe respondeu: 
“... Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu 
anjo e fechou a boca dos leões, para que não me 
fizessem dano, porque foi achada em mim inocência 
diante dele; e também contra ti, ó rei, não tenho 
cometido delito algum” Dn 6.21,22. 
    Irmãos amados, confiemos em Deus que ele nos 
livrará de todo e qualquer mal, pois Jesus nos 
ensinou que devemos pedir o livramento que só Deus 
pode dá. “Pai nosso... não nos deixes cair na 
tentação, mas livra-nos do mal”. Quando orarmos ao 
Senhor de coração com esse pedido fiquemos certos 
de que Deus nos livrará de todo e qualquer mal. 
 “Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu; e o salvou 
de todas as suas angústias. O anjo do Senhor 
acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra” Sl 
34.6,7.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO) 

02/08 – Reunião de Lideranças; 05/08 – Aniversário do 
Circulo de Oração; 09/08 – Dia da Mulher Congregacional; 
10/08 – Dia dos Pais; 16,17/08 – Aniversário Cong. José 
Américo; 22/08 – Aniversário Pastorado; 24/08 – Dia da 
Escola Bíblica Dominical; 30/08 – Culto Evangelístico R. do 
Sol; 30,31/08 – Aniversário Congregação Rota do Sol; 31/08 – 
Sopão Rota do Sol.          
                  ANIVERSARIANTES DE JULHO 

01-Kaline Dayse (E. Sátiro); 02-Raphael Emmanuel; 05- 
Maria Aparecida de Souza; 06-Eduarda Maria 
(Valentina); 09-Edna Morais (Valentina); 11-Mayra 

Dias (R. do Sol); 12- Alana Mayse (Valentina); 13-
Lucas Henrique (Valentina); 13-Lindalva Araújo; 13- 
Laélia Joyce; 15-Kauã Ribeiro (E. Sátiro). 15-Geovâna 

Francisca (R. do Sol); 18-Maria do Carmo (R. do Sol); 
19- Moisés da Silva; 19-Carmem Franco (Valentina); 

20-Maria de Lourdes (E. Sátiro); 20-Emilia Lopes; 20-
Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 21-Maria de 
Lourdes Hipólito (E. Sátiro); 21-Marisa Martins 

(Valentina); 21-Reginaldo Pereira (Valentina); 22-Ana 
Claudia Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24-Telma 
Fernandes; 24-Kaline dos Santos (Valentina); 25-

Andryelle de Andrade (E. Sátiro); 25- Manuelly Millena 
S. Gonçalves; 26-Josefa Francisca (E. Sátiro); 27-
Christyanne Gomes (Regente); 29-Felipe José; 30-Alyne 

Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de 
Moura; 30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina). 
  

         
  

    ESCALA DE DIÁCONO: Hoje – Marçal/Davi  

       Ter – Josias; Qui – Murilo; 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 Pedro, tornando a si, disse: Agora, sei, 

verdadeiramente, que o Senhor enviou o 

seu anjo e me livrou da mão de Herodes 

e de tudo o que o povo dos judeus 

esperava.  At 12.11 

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


 

            

    
               ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

20 – Pr. Eudes; 27 – Pr. Walter  
CULTO DEVOCIONAL 

20 – Marlene Soares; 27 – Maria Eliane  
MOCIDADE (SÁB) 

19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Emanuel 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (21); Meireles (28)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

20 – Miss. Liliane; 27 – Pb. Enoaldo  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

20 – Pr. Jedaías; 27 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

20 – Pb. Saul; 27 – Pr. Eudes  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

20 – Davi Silva; 27 – Dc. Gilson  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
23 – Davi Silva; 30 - Dc. Gilson 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
26 – Pr. Eudes 

 

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 mais fascinantes 

temas da Teologia Sistemática.  

REUNIÃO DIREÇÃO ESCOLA DOMINICAL: o irmão 

Gentil convida aos professores das classes da EBD 

bem como ao restante da  direção da EBD para uma 

reunião hoje pela manhã logo após ao estudo da lição. 

Essa reunião visa o planejamento do Dia da Escola 

Dominical, no domingo dia 24/08.  

DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: a comemoração 

do Dia da Mulher Congregacional que seria realizado 

no domingo passado foi transferida para o dia 09/08. 

Essa celebração será feita na Associação dos 

Servidores da Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, no horário das 09h30m às 16h. As irmãs  

que se congregam no templo sede e nas 

congregações se programem para esse momento de 

celebração e também de lazer. Procure a irmã Liliane, 

diretora do DAUC e inscreva-se. 

ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL: o encontro 

em apreço foi adiado e combinado nova data para a 

sua realização (30/08/14), no Acampamento Canaã, 

da 1ª IEC/JPA, no Conde/PB. A taxa por cada oficial é 

de R$ 30,00 (almoço e lazer incluídos). Em relação 

aos oficiais da Igreja aqueles irmãos que tiverem 

dificuldade com a taxa de R$ 30,00, a Igreja Sede e 

as Congregações ajudarão. 

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 a fim de que eles ouçam o Evangelho. 

CONTRIBUIÇÃO: não se esqueçam de entregar os 

dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho 

do Senhor através do ministério de nossa Igreja. 

Lembrem-se de que Deus nos deu o privilégio e a 

responsabilidade de manter a sua obra. Quem é fiel 

nesse mister recebe, com certeza, a recompensa 

divina. “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, 

sacudida e transbordando vos deitarão no vosso 

regaço;...”  Lc 6.38. “Honra ao Senhor com a tua 

fazenda e com as primícias de toda a tua renda; E se 

encherão os teus celeiros abundantemente, e 

transbordarão de mosto os teus lagares” Pv 3.9,10. 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): Vem 

aí o aniversário do Circulo de Oração de nossa Igreja. 

Esse aniversário será comemorado na terça-feira à 

noite aproveitando o feriado municipal (fundação de 

João Pessoa), no horário das 19h as 21h30m.  

 

 

 

CASAMENTO: casaram-se ontem em Sapé/PB os irmãos 

Diác. Euclides, de nossa Igreja, e Maria José, membro 

da Assembleia de Deus de Sapé. O casamento foi 

celebrado pelo Pastor Eudes e pelo Pastor da Igreja que 

a irmã Maria José é membro. A  recepção deu-se no 

Marianas Recepções naquela cidade paraibana. 

Parabenizamos ao ilustre casal e desejamos as muitas 

bênçãos de Deus sobre ele.  

TRABALHO NA CASA DE ACOLHIDA: no próximo sábado 

estaremos realizando o trabalho na Casa de Acolhida. 

Convidamos aos irmãos que ainda não conhece esse 

trabalho da Igreja a se disporem a ir conosco para 

anunciarmos, juntos, o Evangelho àquelas pessoas tão 

carentes. 

PROCESSO ORDENAÇÃO SAMUEL SANTOS: o nosso 

irmão Bel. Teol. Samuel Santos já passou na primeira 

fase do processo de ordenação ao ministério pastoral 

junto a nossa Denominação, que foi a prova escrita. A 

defesa da monografia está prevista para setembro 

deste ano. Continuemos orando por ele para que Deus 

dê curso ao seu propósito na vida de Samuel. 

REUNIÃO DE LIDERANÇAS 3ª IEC/JPA: a nossa reunião 

de lideranças que seria realizada no dia 26/07 foi 

transferida para o dia 02 de agosto, uma semana 

depois da data prevista no Calendário de Eventos da 

Igreja. Público Alvo: todos os pastores e oficiais da Igreja 

(presbíteros e diáconos), inclusive das congregações  

mais diretores e vices dos departamentos da Igreja. 

Local: templo sede. Depois da parte devocional teremos 

um almoço como cortesia da Igreja. Pedimos aos 

oficiais que se agendem para esse evento que é 

realizado duas vezes por ano, uma em cada semestre. 

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. Pede-se de cada irmão que traga nesse 

culto, R$ 5,00 como oferta para ajudar nas despesas da 

programação geral que será realizada no dia 23/08/14 

no SESC, no centro de nossa Capital. 

               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                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

