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BOLETIM DOMINICAL – 03/08/14 

A Oração do Pai Nosso (A glória 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”. 
   Neste boletim iremos refletir sobre a glória de Deus, 
pois na oração do Pai Nosso nos é ensinado que a Deus  
pertence a glória para sempre. 
    Segundo o dicionário de Aurélio glória significa fama 
obtida por ações extraordinárias, grandes serviços à 
humanidade, etc. Significa  ainda celebridade, renome, 
brilho, esplendor,  honra e homenagem. 
    As Sagradas Escrituras nos apresentam Deus como 
um ser glorioso, que excede em glória a tudo e a todos. 
“Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só 
ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu 
nome glorioso; e encha-se toda a terra da sua glória! 
Amém e amém!” Sl 72.18,19. “Anunciai entre as nações 
a sua glória; entre todos os povos, as suas maravilhas. 
Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais 
tremendo do que todos os deuses” Sl 96.3,4. 
   Deus é o único ser que tem glória por si mesmo e não 
depende de ninguém nem de nada para ser o que é de 
fato, o Deus glorioso. Tudo em Deus é absoluto, é 
perfeito, é pleno. Por exemplo: Deus é onipotente, tem 
todo o poder “Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e 
nove anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu 
sou o Deus Todo-poderoso; anda em minha presença e 
sê perfeito” Gn 17.1; Ele é onisciente, tem todo o 
conhecido, sabe de tudo “E não há criatura alguma 
encoberta diante dele; antes, todas as coisas estão 
nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de 
tratar” Hb 4.13; e é também onipresente, ou seja, está.    

em todos os lugares do Seu domínio ao mesmo tempo 
“Para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei 
da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no 
Seol a minha cama, eis que tu ali estás também; se 
tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do 
mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me 
susterá” Sl 139.7-10. 
   A Bíblia ainda nos revela que Deus é o Criador de 
todas as coisas e essa criação glorifica o Seu grande 
e glorioso nome. “Os céus manifestam a glória de 
Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra 
sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, 
ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, 
e as suas palavras, até ao fim do mundo” Sl 19.1-4. 
    Encontramos ainda em diversas partes da Bíblia 
Sagrada grandes manifestações de louvor e adoração 
a esse Deus glorioso, sempre em reconhecimento 
pelo que Ele é em si mesmo e pelo que Ele fez. “E 
ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e 
debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as 
coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado 
sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de 
graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre” 
Ap 5.13. “E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao 
redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos; e 
era o número deles milhões de milhões e milhares de 
milhares, que com grande voz diziam: Digno é o 
Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e 
riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e 
ações de graças” Ap 5.11,12. 
    Pelo fato de que a Deus é devida toda a glória, 
conforme um dos salmos, que diz: “Dai ao Senhor, ó 
famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai 
ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei 
oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor 
na beleza da santidade; tremei diante dele todos os 
moradores da terra” Sl 96.7-9, devemos como seres 
humanos e, principalmente, por sermos redimidos  
tributar a Santíssima Trindade toda a glória, tanto com 
os nossos lábios, mas principalmente com um viver 
que agrade a Deus, a fim de que as pessoas que não 
O conhecem glorifiquem ao Senhor pelo que veem em 
nós. (Mt 5.16).       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO) 

05/08 – Aniversário do Circulo de Oração; 09/08 – Dia da 
Mulher Congregacional; 10/08 – Dia dos Pais; 17/08 – 
Aniversário Cong. José Américo; 21/08 – Aniversário 
Pastorado (21/08 - dez anos); 24/08 – Dia da Escola Bíblica 
Dominical; 30/08 – 2º Encontro de Oficiais das Igrejas da 1ª 
Distrital (Conde/PB); 30/08 – Culto Evangelístico R. do Sol; 
30,31/08 – Aniversário Congregação Rota do Sol; 31/08 – 
Sopão Rota do Sol.          
         

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
01-Amanda Jéssica; 02-Gilma (Valentina); 02-Severino do 
Ramo; 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 04-Marlene Soares; 
05-Maria Nazaré; 05-Presb. Saul dos Santos (E. Sátyro); 06-
Luciano Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do Sol); 08-Maria 
Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 11-
Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-Antônia de Lima; 14-
Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-Paula 
Francinete. 16-Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 18-Vitor 
(Valentina); 20-Emira Lúcia (Valentina); 20- Otília de Araújo; 
21-Beatriz Lima; 23-Murilo de Souza; 23-Elias Amorim 
(Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 24- Pr. Jedaias 
Rodrigues; 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 27-Lohanna 
Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Letícia Morais 
(Valentina); 29-Matheus Henrique; 30-Joceliana da Silva 
(Valentina); 31-Ma das Neves; 31-Makoby Lopes. 

  

         
    ESCALA DIÁCONO: Hoje – Euclides/Gentil;  

        Ter – Murilo; Qui – Josias; Sáb – Léo 

   REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIÁSTICO 

Os pastores e presbíteros e o representante do 

Diaconato estão sendo convocados, pelo pastor 

da Igreja, para uma reunião amanhã,  à partir 

das 19h30m. 

 
 

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  

 

“Glória a Deus nas alturas, paz na 

terra, boa vontade para com os 

homens!” Lc 2.14 

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Pr. Walter; 24 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

03 – Isabel; 17 – Henery;  
24 – Fabiano; 31 – Raquel  

MOCIDADE (SÁB) 

09 – Josias; 30 - Pr. Jedaías  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

04 – Iza Maria; 11 – Marlene Soares;  
18 - Pr. Eudes; 25 – Miss. Liliane 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (11,25); Meireles (18)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – B.T. Samuel;  
17 – Pr. André; 24 – Miss. Liliane; 31 – Pb. Enoaldo  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

03 – Pr. André; 10 - Davi Silva;  
17 – Pb. Emanuel; 24 – Pr. Jedaías; 31 – Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

03 – Pr. Walter; 10 – Pb. Saul;  
17 – Dc. Josias; 24 – Pb. Emanuel; 31 – Pr. Jedaías  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – B.T. Samuel; 10 – Davi Silva;  
17 – Miss. Liliane; 24 – Pr. Eudes; 31 – B.T. Samuel  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
06 – Dc. Josias; 13 – Miss. Liliane;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – B.T. Samuel 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
09 – Davi Silva; 23 – Marcone Cavalcanti 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 

SEMANA DE ORAÇÃO (04 à 08/08): Dirigentes: Seg – 

Diác. Bosco; Qua – Adriana Meireles; Qui – Pastor da 

Igreja; Sex – Pr. Jedaías. Na segunda-feira o culto de 

oração será no horário convencional da noite. Na 

terça-feira não teremos culto de oração à noite, devido 

o aniversário do Circulo de Oração de nossa Igreja que 

será realizado à tarde (15h às 17h). 

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

próxima terça-feira, no horário das 15h às 17h, 

teremos as festividades de aniversário de dezessete 

anos do nosso Circulo de Oração. Lembramos aos 

irmãos que na terça-feira é feriado municipal 

(fundação da cidade de João Pessoa). Tema: 

“Mulheres, levantai-vos e ouvi a minha voz”. Lema: 

“Levantai-vos mulheres que estais em repouso, e ouvi 

a minha voz.” Is 32.9a. Nesse culto pregará a Miss. 

Márcia Tavares. Os conjuntos Ebenézer e Getsêmani 

participarão do culto louvando ao Senhor.  

DIA DA MULHER CONGREGACIONAL (09/08): a 

comemoração do Dia da Mulher Congregacional 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. 

DIA DOS PAIS (SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO): Vem 

aí o dia dos pais (10/08), próximo domingo. Pela 

manhã e à noite teremos uma programação especial. 

À noite, logo após o culto, haverá um momento social 

alusivo ao Dia dos Pais. Não Percam! 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: As Igrejas 

Congregacionais da 1ª Distrital da 1ª R.A. 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 João Pessoa. 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: no 

domingo 17 deste mês, a Cong. do José Américo estará 

celebrando ao Senhor por mais um aniversário. Teremos 

dois cultos, um pela manhã e o outro a noite. Pregará 

nesses cultos o Pastor Walter Moura a Miss. Liliane, 

respectivamente. 

ANIVERSÁRIO DO PASTORADO: na quinta-feira dia 21 

de agosto, o pastor Eudes estará oferecendo um culto 

em ações de graças ao Senhor por ocasião do 

aniversario de dez anos do seu pastorado a frente da III 

Igreja Congregacional de João Pessoa. Pregará na 

ocasião o Pastor Wilton Nobrega. Os conjuntos da Igreja 

também participarão do culto nessa celebração.   

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. 

DIA DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (24/08): vem aí o 

Dia da Escola Bíblica Dominical, Nesse dia teremos uma 

programação especial pela manhã, um culto, quando 

pregará o Pastor Leonardo Félix, da 2ª IEC/JPA. O 

Ebenézer e o Getsêmani também participarão do culto.  

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (20 e 21/09): vem aí o 17º 
aniversário de nossa Igreja. Os preletores já estão 

confirmados: Dia 20 – Pr. Mano (Igreja Peniel); Dia 21 

(manhã) – Pr. Alcemir Dantas (Congregacional); Dia 21 

(noite) – Pr. Antônio Egito (Batista Missionária). No culto 

do sábado à noite o Conjunto Abençoar da Igreja do 

Betel Funcionários I estará conosco louvando ao Senhor. 

Para o culto do sábado queremos contar com a 

presença dos irmãos das Congregações (Valentina, Rota 

do Sol, José Américo e Ernani Sátiro), inclusive com os 

seus dirigentes. No culto do domingo tanto pela manhã 

como no domingo à noite os conjuntos da Igreja 

participarão.  

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. 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

12/08–Dc. Josias; 19/08–Davi Silva; 26/08–Pr. Jedaías. 
 

 

 

 

“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/

