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BOLETIM DOMINICAL – 01/06/14 
A Oração do Pai Nosso  

(O lugar da Habitação 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 de enfatizar a paternidade de Deus, a oração do 
Pai Nosso revela onde esse Pai habita. “Pai nosso, que 
estás nos céus,...”.  No Salmo 123.1 também nos é 
revelado essa verdade. “Para Ti, que habitas nos Céus, 
levanto os meus olhos”. No livro de Deuteronômio 
Moisés orienta ao povo de Israel a se dirigir a Deus que 
habita nos Céus: “Olha desde a tua santa habitação, 
desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel,...” Dt 26.15. 
   Segundo a Bíblia, e em parte confirmada pela ciência, 
o universo compõe-se de três céus. O primeiro céu é o 
céu atmosférico que é a camada de oxigênio que 
envolve o globo terrestre. O segundo céu é o céu sideral 
que é o céu além do céu atmosférico onde estão os 
planetas, os seus satélites, o sol e as estrelas. O 
terceiro céu é o Céu de Deus, invisível aos olhos 
humanos,  só contemplado pela fé, mas esse Céu é real. 
   No estudo sobre o Ser de Deus encontramos que Ele é 
o Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente.  
Como transcendência de Deus, entendemos que Ele é 
tão sublime e glorioso e que habita num lugar 
inacessível, fora do alcance do homem. Como 
Imanência de Deus entendemos que Ele, apesar de ser 
transcendente, interage com as suas criaturas. “Porque 
assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e 
cujo nome é Santo: Em um alto e santo lugar habito e 
também com o contrito e abatido de espirito, para  
vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o 

coração dos contritos”. Is 57.15. 
    Voltando a tratar do Céu como habitação de Deus 
ele também é conhecido na Bíblia como o Céu (Céus)  
(Sl 123.1; Ec 5.2), o Paraíso (2 Co 12.4), o Seio de 
Abraão (Lc 16.22), o Terceiro Céu (2 Co 12.2). 
    Esse lugar é um lugar paradisíaco (2 Co 12.1-4; Ap 
22.1-5), onde Deus estabeleceu o seu trono e donde 
dali governa o universo. “O Senhor tem estabelecido 
o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre 
tudo”. Sl 103.19. Todas as visões que os santos 
profetas do Senhor tiveram de Deus O viram 
assentado sobre o Seu trono de glória. “No ano em 
que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado 
sobre um alto e sublime trono; e o seu séquito enchia 
o templo. Os serafins estavam acima dele; cada um 
tinha seis asas: com duas cobriam o rosto, e com 
duas cobriam os pés, e com duas voavam. E 
clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, 
Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está 
cheia da sua glória” Is 6.1-3. (Veja ainda 1 Rs 22.19). 
      Ainda lá nos Céus estão algumas categorias de 
anjos (serafins, querubins, seres viventes, o arcanjo 
Miguel, e o anjo Gabriel, e outros), pois outros anjos 
estão na terra servindo a Igreja. “E a qual dos anjos 
disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que 
ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? 
Não são, porventura, todos eles espíritos 
ministradores, enviados para servir a favor daqueles 
que hão de herdar a salvação?” Hb 1.13,14. 
   Lá nos Céus encontram-se ainda as almas dos 
crentes  em Cristo falecidos, descansando de suas 
obras, aguardando o dia da Segunda Vinda do Senhor 
quando reassumirão os seus corpos, agora 
glorificados. (Veja Lucas 16.22; 1 Ts 4.14-16; Ap 6.9-
11;14.13). Para esse glorioso lugar irá a Igreja na 
consumação final. (1 Ts 4.17; Ap 22.1-5). 
   Com a expressão “Pai nosso que estás nos céus”, o 
Senhor Jesus quis nos ensinar que Deus habita nos 
céus e os seres humanos na terra, e que Ele é 
infinitamente superior as Suas criaturas morais e que 
devemos a Ele submissão, respeito e devoção. 
    Quando orarmos, irmãos, o Pai Nosso lembremo-
nos de que Deus está numa posição infinitamente 
superior a nossa. (Ec 5.2).    .Pr. Eudes L. Cavalcanti  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
07/06 – Simpósio de Educação Religiosa; 08/06 – Dia dos 
Oficiais; 14/06 – 2º Encontro Mães Intercessoras; 14/06 – 
Jantar dos Namorados; 19/06 – Manhã de Jejum e Oração; 
22/06 – Sopão Rota do Sol; 28/06 – Avanço Missionário 
Colinas Sul; 29/06 – Dia da Beneficência. 05/07 – Reunião de 
Lideranças; 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; 25 a 
27/07 – EBF;  27/07 – 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); 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 à noite – Euclides/Antônio João 
Ter – Josias; Qui – Davi; Sáb - Berg 

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  

“O Senhor tem estabelecido o seu 
trono nos céus, e o seu reino domina 
sobre tudo” Sl 103.19 



 
            

    
               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 – Henery   

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 25 – Davi Silva 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

14 – Pr. Eudes; 28 – Dc. Josias 
 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
  

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar a 
Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é o memorial da 
morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz 
do Calvário. Jesus ordenou que a sua Igreja fizesse 
periodicamente essa celebração até o dia de Sua 
segunda vinda. “Fazei isto em memória de mim”. 
Subamos com alegria a essa celebração com um 
coração agradecido pelo que Jesus fez por nós. 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06/06): Dirigentes: Seg 
(15h às 17h) – Irmã Adeilda; Ter – Pastor da Igreja; 
Qua – Adriana Meireles; Qui – Pr. Jedaías; Sex – Pb. 
Valdenor. Convocamos aos irmãos a virem orar ao 
Senhor nessa semana de oração, buscando de Deus 
um avivamento para a nossa Igreja.  
TESTEMUNHO ESPECIAL: no próximo sábado teremos 
 uma reunião especial em nossa Igreja onde pregará a 
Miss. Márcia Slener, da Igreja Presbiteriana de 
Candeias, Recife/PE. Essa irmã tem um poderoso 
testemunho do que Deus fez em sua vida que, aliás, 
foi uma obra grandiosa. Venha adorar a Deus e ouvir 
esse testemunho para sua edificação. 
CASAMENTO: casaram-se no dia 22/05 os jovens 
Joedson e Cintia; ambos servem ao Senhor na 
congregação da Rota do Sol. Parabenizamos a esses 
dois jovens e rogamos a benção do Senhor sobre o 
casal. 
CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: começa hoje 
a Classe de Preparação para o Batismo. Essa Classe 
já tem seis pessoas matriculadas e funcionará no 
horário da Escola Bíblica Dominical. Se porventura 
mais pessoas tiverem interessadas em selar a sua fé 
com o batismo, procure o Presb. Evandro José.  
TRINTA E UM ANOS CASADOS: os irmãos Presb. Diniz 
e Lúcia completaram ontem trinta e um anos de 
casados. Laércia, filha de Diniz e Lucia, e Og 
completaram no dia 27/05, sete anos de casados. 
Parabenizamos a esses ilustres irmãos por essas 
datas tão preciosas, e desejamos que Deus continue 
os abençoando em tudo. 
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 do Rangel. O culto será dirigido pelo Pastor 
Eudes. Alguns conjuntos das três igrejas participarão 
do culto. 
  

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA: na 
quinta-feira dia 11/06, o Pastor da Igreja começará a 
expor o último módulo do curso em apreço, que é o de 
Escatologia. Essa revisão será durante quatro quintas-
feiras (11,18,25/06 e 03/07). Iremos estudar os 
subtemas da Escatologia Individual e da Escatologia 
Geral. Quem quiser conhecer o futuro revelado na 
Palavra de Deus venha para esses estudos.  
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.  
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. 
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, 
idealizador do Projeto, darmos início a esse Projeto aqui 
em nossa Igreja 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. 
GABINETE PASTORAL: o Pastor da Igreja, geralmente, 
vem para as instalações da Igreja nas terças e quintas-
feiras,  das 09h30m às 11h, para tratar de assuntos 
ligados ao ministério da Igreja em geral. Se algum 
irmão quiser compartilhar algo com ele visando 
aconselhamento e oração contate-o antes para 
combinar com ele nesses dias ou noutro momento.  

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 


