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BOLETIM DOMINICAL – 29/06/14 

A Oração do Pai Nosso (A Provisão 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”. 

     É-nos revelado nas Sagradas Escrituras que o Deus 
dos Céus, nosso Pai, é o Deus provedor das 
necessidades de seu povo. Essa verdade é enfatizada 
tanto no Antigo como no Novo Testamento. “Porque o 
Senhor Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e 
glória; não negará bem algum aos que andam na 
retidão” Sl 84.11. “O meu Deus, segundo as suas 
riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em 
glória, por Cristo Jesus” Fp 4.19. 
     Tratando-se das necessidades do ser humano, 
entendemos pelas Escrituras que elas são de natureza 
espiritual e de natureza material. Quanto às 
necessidades espirituais, que são aquelas que temos 
em consequência direta do pecado como, por exemplo, 
a morte, o Senhor Jesus já fez a provisão para o seu 
suprimento.  “Ele vos deu vida, estando vós mortos nos 
vossos delitos e pecados” Ef 2.1.  “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” Jo 3.16. Quanto às necessidades 
materiais sejam de que natureza for, Deus também é o 
provedor. “Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que 
comeremos ou que beberemos ou com que nos 
vestiremos? (Porque todas essas coisas os gentios 
procuram.) Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que 
necessitais de todas essas coisas; Mas buscai primeiro 
o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas 
vos serão acrescentadas” Mt 6.31-33.  

     O Senhor Jesus quando ensinou aos seus 
discípulos a oração do Pai Nosso, na área em que 
estamos enfocando (o pão nosso de cada dia, dá-nos 
hoje), Ele quis mostrar que nós dependemos de Deus 
para o suprimento de nossas necessidades, quer de 
natureza material quer de natureza espiritual, mas a 
ênfase maior nessa oração em relação ao assunto são 
as necessidades materiais. Olhando para o homem e 
para os seres vivos em geral e para o meio ambiente 
que o cerca, percebemos que o homem tem uma 
dependência total da terra, por exemplo, para o 
atendimento de suas necessidades primárias (comer, 
beber, vestir, etc). Lembramos que a terra e tudo o 
que nela há foram criados por Deus, e tudo a Ele 
pertence. “Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o 
mundo e aqueles que nele habitam” Sl 24.1. 
     Voltando à questão de Deus ser o provedor de seu 
povo, temos um fato na Bíblia que se tornou famoso, 
inclusive por ter dado um título a Deus. No Gênesis 
encontramos um momento difícil na vida do patriarca 
Abraão, que foi a ordem dada por Deus para que ele 
oferecesse seu filho Isaque em holocausto ao Senhor. 
Diz-nos a Bíblia que lá pelas tantas, quando subiam 
ao monte Moriá, Isaque perguntou a seu pai: “... Meu 
pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu filho! E ele disse: 
Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro 
para o holocausto?” Gn 22.7. A resposta de fé de 
Abraão, mesmo sabendo da ordem dada por Deus, foi 
a seguinte: “... Deus proverá para si o cordeiro para o 
holocausto, meu filho...” Gn 22.8. E Deus fez a 
provisão de um animal para Abraão no momento 
certo, para ser oferecido em holocausto em lugar de 
seu filho Isaque. A partir desse episódio, o Gênesis 
nos apresenta um dos nomes de Deus na Antiga 
Aliança: Jeová–Jiré, Deus Provedor. 
    Na oração do Pai Nosso, a expressão “o pão nosso 
de cada dia, dá-nos hoje”, nos ensina que devemos 
nos lembrar, diariamente, da nossa dependência de 
Deus para o provimento de nossas necessidades, 
mesmo tendo Ele graciosamente já providenciado o 
nosso sustento através de salários oriundos de 
diversas fontes. Sejamos gratos por isso a Deus. 
     Deus é o grande Provedor do Seu povo, confiemos 

nisso amados.      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 

29/06 – Dia da Beneficência.  06/07 – Manhã Missionária; 07 a 
11/07 – EBF Valentina; 13/07 – Dia da Mulher 
Congregacional; 19/07 – Sabadão com Cristo; 19/07 – Jantar 
Nordestino; 20/07 – Aniversário Conj. Ágape; 28/07 – 
Reunião de Lideranças; 29/07 – Aniversário Coral Filhos do 
Rei. 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); 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 – Gentil/Euclides 

Ter – Davi; Qui – Josias; 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 meu Deus, segundo as suas riquezas, 
suprirá todas as vossas necessidades 
em glória, por Cristo Jesus” Fp 4.19. 

 

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


 

            

    
               ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

06  – Ev. Sérgio Ribeiro; 13 – Pr. Eudes;  
20 – Pr. Walter; 27 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

13 – Fabiano;  
20 – Maria Eliane; 27 – Marlene Soares  

MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

07 – Marlene Soares; 14 – Iza Maria 
21 – Pr. Jedaías; 28 – Miss. Liliane 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (07,21); Meireles (14,28)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

06  – Pr. Walter; 13 – Pr. Jedaías;  
20 – Miss. Liliane; 27 – Pb. Enoaldo  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

06  – Pr. André; 13 – Pr. Walter;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

06  – Dc. Josias; 13 – Pb. Saul;  
20 – Pr. Eudes; 27 – Miss. Liliane  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

06  – BT Samuel; 13 – Dc. Gilson;  
20 – Davi Silva; 27 – Pb. Emanuel  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
02 – Pr. Jedaías; 09 – Dc. Gilson;  

16 – Miss. Liliane; 23 – Davi Silva; 30 Dc. Josias 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
05  – Prof. Virginia; 19 – Pr. Eudes 

 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
  

 
 

DIA DA BENEFICENCIA: hoje à noite iremos fazer uma 

celebração em comemoração ao Dia da Beneficência 

(último domingo de junho). No culto levantaremos 

uma oferta especial para essa obra. 

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 expôs os temas da 

Escatologia Individual (a morte, o estado 

intermediário e a imortalidade da alma) e estar 

expondo os temas da Escatologia Geral. Dois temas já 

foram vistos: A Grande Tribulação e a Segunda Vinda 

do Senhor. Na próxima quinta-feira será estudado o 

Arrebatamento da Igreja. Aproveite a oportunidade 

que Deus está dando a Igreja para conhecer o futuro 

revelado na Palavra de Deus. 

PROJETO INTERCEDENDO PELO SERTÃO: 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. 

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. 

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. 

CULTOS DE ORAÇÃO E ESTUDO BIBLICO: lembramos aos 

irmãos que estamos nas terças e quintas-feiras 

realizando cultos de muito interesse para a vida da 

Igreja. Nas terças-feiras estamos orando ao Senhor 

pelas nossas vidas, famílias, Igreja (pastores, oficiais, 

famílias, departamentos, congregações, membrezia em 

geral), saúde dos enfermos e pela igreja do Senhor 

espalhada na face da terra, principalmente aquela 

parcela que estar sofrendo perseguições por causa do 

Evangelho. Ainda nas terças-feiras os pastores e 

presbíteros da Igreja estão fazendo uma oração especial 

no final do culto pelos irmãos presentes. Aliás, através 

dessas orações Deus tem feito maravilhas (aberto 

portas de emprego, solução de problemas, cura de 

enfermidades, renovando vidas, etc). Nas quintas-feiras 

estamos estudando as Sagradas Escrituras. No mês de 

junho começaram o estudo sobre Escatologia. Já foi 

visto a Escatologia Individual e estamos vendo a 

Escatologia Geral. Na próxima quinta-feira, iremos 

estudar sobre o Arrebatamento da Igreja.  Você a quem 

Deus colocou neste ministério lembre-se da sua 

responsabilidade diante do Senhor, de ser um 

frequentador assíduo dos trabalhos da Igreja. Lembrem-

se ainda que vir a Casa do Senhor deve ser uma alegria 

sem par para o verdadeiro servo de Deus. “Alegrei-me 

quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor!”. 

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: não se esqueçam de que 

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

temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa Escola 

temos classes para adultos, jovens, adolescentes, 

juniores e crianças. Na classe de adultos estamos 

estudando a Primeira Carta de Paulo aos Coríntios e na 

classe de jovens a revista de nossa Denominação. Nas 

classes de juniores e infantis o estudo é de temas 

apropriados para essas faixas etárias.  

CRIANÇAS NO PATIO DA IGREJA (CUIDADO): no 

estacionamento da Igreja que é também o seu pátio,  

temos diversas crianças transitando após a liberação de 

suas classes. Pedimos aos proprietários de automóvel a 

terem o máximo de cuidado para não acidentar 

ninguém. Aos pais das crianças e professores pedimos 

orientarem as mesmas a procurarem seus pais dentro 

do santuário logo após o termino do cultinho ou da 

lição, a fim de evitar acidentes. 

HORARIO DO CULTO DE DOMINGO A NOITE: lembramos 

aos irmãos que o nosso culto no domingo a noite 

começa impreterivelmente às 18h, portanto nos 

esforcemos para chegar cedo à Igreja. 

 

“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/

