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BOLETIM DOMINICAL – 06/07/14 

A Oração do Pai Nosso (O Perdão 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”. 

    O ser humano criado por Deus puro e perfeito, devido 
ao pecado de origem, tronou-se por natureza pecador.  
    A Bíblia nos revela que todo e qualquer pecado é uma 
ofensa e uma afronta à santidade de Deus e por isso 
exige-se uma reparação, constituindo-se assim o 
pecado uma divida para com o Criador. Lembremo-nos 
de que Deus tem direito sobre todos os seres humanos 
porque todos foram criados por Ele. “Pois possuíste o 
meu interior; entreteceste-me no ventre de minha mãe. 
Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão 
maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas 
obras, e a minha alma o sabe muito bem...” Sl 139.13-16. 
“Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e 
aqueles que nele habitam” Sl 24.1. 
    É sabido pelas Sagradas Escrituras que Deus, 
graciosamente, ofereceu o Seu próprio Filho Jesus 
Cristo em sacrifício pelos pecados do homem na cruz 
do Calvário, conforme profecia de Isaías confirmada 
pelo apóstolo Pedro.  “Todos nós andamos desgarrados 
como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho, 
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós 
todos” Is 53.6. “levando ele mesmo em seu corpo os 
nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para 
os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas 
suas feridas fostes sarados” 1 Pe 2.24. 
     As pessoas que, pela graça divina, creem em Jesus 
Cristo, têm os seus pecados perdoados, através dos 
méritos do Salvador. “E, quando vós estáveis mortos 

nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos 
vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as 
ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós 
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos 
era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na 
cruz.” Cl 2.13,14. “A este dão testemunho todos os 
profetas, de que todos os que nele creem receberão o 
perdão dos pecados pelo seu nome” At 10.43.  
      Encontramos ainda na Bíblia Sagrada um 
mandamento divino que nos ordena a perdoar aos 
nossos ofensores. “suportando-vos uns aos outros e 
perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa 
contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim 
fazei vós também” Cl 3.13. 
      Na oração do Pai Nosso o Senhor Jesus nos 
ensinou que devemos nos lembrar de que Deus é 
quem perdoa os nossos pecados. Lembra-nos ainda o 
Senhor, que devemos também perdoar aos nossos 
ofensores, porque se não fizermos isso os nossos 
pecados são retidos e sofreremos as consequências 
dos mesmos aqui neste mundo. 
     Por causa da nossa natureza pecaminosa, 
sabemos que não é fácil perdoar aqueles que nos 
prejudicaram, mas se faz necessário sob pena de não 
termos perdão pelos pecados que cometemos ao 
longo da vida cristã. “Porque, se perdoardes aos 
homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial 
vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos 
homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não 
perdoará as vossas ofensas” Lc 6.14,15. O Senhor 
Jesus contou uma parábola para exemplificar a 
questão do perdão que devemos dispensar, que foi a 
parábola do credor incompassivo, que perdoado de 
sua altíssima dívida  não quis perdoar a quem lhe 
devia uma quantia muito menor. (Veja Mt 18.23-35). 
     Quando nós oramos perdoa-nos as dívidas assim 
como nós perdoamos aos nossos devedores, 
estamos dizendo a Deus que o nosso coração 
obediente ao mandamento divino tem perdoado 
aquelas pessoas que nos fizeram mal. 
     Irmãos, perdoar é divino e deve se tornar também 
humano. O perdão traz cura da alma. Faz mais bem a 
nós do que aqueles que perdoamos, além de restaurar 
relacionamentos. Pense nisso! Pr. Eudes L. Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 

06/07 – Noite 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); 25- Manuelly Milena 
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/Murilo 
Ter – Josias; Qui – Davi; Sáb - Léo 
VISITANTE SEJA BEM-VINDO 

 

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) 

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

07 – Marlene Soares; 14 – Iza Maria 
21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Emanuel 

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 – Dc. Gilson  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

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

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
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 
  

 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto solene 

iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 

irmãos que a Ceia do Senhor é o grande símbolo 

memorial da morte redentora do Senhor Jesus na cruz 

do Calvário. Ele ordenou que a sua Igreja fizesse essa 

celebração periodicamente em memória dEle. “Fazei 

isto em memória de mim”, portanto subamos com 

alegria a Casa do Senhor hoje à noite para essa que é 

uma das mais importantes reuniões da Igreja. 

SEMANA DE ORAÇÃO (07 a 11/07): dirigentes: Seg =- 

Adeilda Meireles; Ter – Pastor da Igreja; Qua – 

Adriana Meireles; Qui – Pb. Valdenor; Sex - Pr. Jedaías. 

Na segunda-feira o horário do culto será das 15h às 

17h. Nos outros dias será no horário convencional dos 

trabalhos  à noite no meio da semana (19h30m as 

21h). Venha orar por você mesmo, pela sua família, 

pelos enfermos, pela sua igreja, pela ALIANÇA, pela 

Pátria  e pela igreja do Senhor em geral. Venha orar 

ainda buscando um avivamento em sua vida. “Orai 

sem cessar”.   

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. Três  temas já 

foram vistos: A Grande Tribulação, a Segunda Vinda 

do Senhor e o Arrebatamento da Igreja. Na próxima 

quinta-feira será estudado o Milênio. Aproveite a 

oportunidade que Deus está dando a Igreja para 

conhecer o futuro como está revelado em Sua 

Palavra. 

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. 

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 de hoje à noite falando 

do Projeto e pregando a Palavra de Deus. 

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 

dispomos de 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 término 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,  

esforcemo-nos para chegar cedo à Igreja. 

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. 

 

 

“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/

