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BOLETIM DOMINICAL – 08/06/14 
A Oração do Pai Nosso (A Santidade 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”. 
     A palavra santificado, na oração do Pai Nosso, 
significa que Deus é puro, perfeito, separado de 
qualquer mal. O profeta  Habacuque expressou bem 
essa ideia da perfeição divina. “Tu és tão puro de olhos, 
que não podes ver o mal e a vexação não podes 
contemplar;...”  Hc 1.13.  
    No estudo da Teontologia (estudo acerca do ser de 
Deus) encontramos uma área que trata sobre os 
atributos de Deus. Atributos de Deus são aquelas 
perfeições de que Ele é possuidor. Esses atributos 
dividem-se em atributos naturais, que são aqueles 
atributos que Deus possui de maneira plena e que não 
compartilhou com nenhuma de suas criaturas 
(onipotência, onisciência, onipresente,...), e atributos 
morais que são aquelas perfeições de que Ele é 
possuidor, mas que compartilhou em certa medida com 
as suas criaturas morais (amor, verdade, justiça e 
santidade).  
      No que se refere à santidade de Deus, encontramos 
diversos textos na Bíblia que falam sobre o assunto, 
dentre eles: “Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 
Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-
lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, 
sou santo” Lv 19.1,2. “mas, como é santo aquele que 
vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa 
maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, 
porque eu sou santo” 1 Pe 1.15,16. 
    Deus por ser santo entregou, através de Moisés, um  
    

código de vida para o Seu povo, tanto o da antiga 
como o da nova aliança, onde a santidade é a ênfase 
principal. O Decálogo é esse código que Deus 
entregou a Moisés e que o Senhor Jesus ratificou e o  
resumiu em dois mandamentos: amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. “E 
Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo 
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. 
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos 
dependem toda a lei e os profetas” Mt 22.37-40. 
    A vida cristã é uma vida de relacionamentos com 
Deus (principalmente), com os irmãos de fé e com o 
povo em geral. Nesse relacionamento com Deus o 
cristão deve entender que está convivendo com o 
Deus santo, que odeia o pecado, daí o código 
estabelecido por Deus para ser observados por todos 
aqueles que têm uma relação filial com Ele. 
   As bênçãos prometidas por Deus ao seu povo tanto 
na área espiritual como na área material são 
experimentadas na medida em que o povo de Deus 
obedece aos mandamentos do Senhor, todos eles 
enfatizando a santidade. “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. Essa verdade revelada no Antigo Testamento é 
ratificada no Novo Testamento, senão vejamos: “e 
qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, 
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos 
o que é agradável à sua vista” 1 Jo 3.22. 
     Quando o fiel ora o Pai Nosso deve observar com 
especial cuidado a expressão santificado seja o teu 
nome, pois quando profere essas palavras o crente 
está confessando que o seu Deus, o Deus Verdadeiro 
é santo, puro e perfeito. Quando dizemos “Pai nosso 
santificado seja o teu nome” estamos pedimos a Deus 
que a sua santidade reflita em nossas vidas de tal 
maneira que o Seu glorioso nome seja santificado.      
Estamos ainda dizendo que somos compromissados 
com a santidade de Deus, vivendo de acordo com a 
Sua vontade, e isto só é possível graças aos méritos 
de Cristo conquistados na cruz.  
                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
08/06 – Dia dos Oficiais; 14/06 – 2º Encontro Mães 
Intercessoras; 14/06 – Jantar dos Namorados; 19/06 – Manhã 
de Jejum e Oração; 21/06 – Culto Especial dos Jovens; 21/06 
– 2º Encontro de Oficiais da 1ª Distrital da ALIANÇA; 22/06 – 
Sopão Rota do Sol; 25 a 27/06 – EBF;  28/06 – 2º Encontro 
Oficiais 1ª Distrital; 29/06 – Dia da Beneficência. 06/07 – 
Manhã Missionária; 07 a 11/07 – EBF Valentina; 12/07 – 
Reunião de Lideranças; 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); 07 –
Flávia (esposa de Jonas); 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 – Marçal/Gentil 

Ter – Josias; Qui – Davi; 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  

“Mas como é santo aquele que vos 
chamou sede vós também santos em toda 
a vossa maneira de viver” 1 Pe 1.15 



 
            

    
               ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
08 – Liliane Líger; 15 – Pr. Eudes;  
22 – Pr. Jedaías; 29 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
08 – Stefanie; 15 – Marivalda;  

22 – Maria Eliane;  29 – Henery   
MOCIDADE (SÁB) 

14 – Liliane; 21 – Pr. Walter; 28 – Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 
09 – Miss. Liliane; 16 – Iza Maria;  

23 – Miss. Francisca; 30 – Pr. Jedaías 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (16,30); Meireles (09,23)  
MÊS DO LAR 

(29) – Responsabilidade DAUC 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

08 – Pr. André; 15 – Pr. Walter;  
22 – Miss. Liliane; 29 – Pb. Enoaldo  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
08 – Pr. Walter; 15 – Pr. Jedaías;  

22 – Pr. Eudes; 29 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

08 – Pb. Emanuel; 15 – Pb. Saul;  
22 – Pr. André; 29 – Miss. Liliane  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
08 – B.T. Samuel; 15 – Pb. Carlos Alberto;  

22 – B.T. Samuel; 29 – Pb. Emanuel  
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

11 – Dc. Gilson;  
18 – Miss. Liliane 25 – Davi Silva 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

14 – Pr. Eudes; 28 – Dc. Josias 
 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
  

DIA DOS OFICIAIS: hoje à noite iremos oferecer a Deus 
um culto em ações de graças pela passagem do Dia 
dos Oficiais (2º domingo de junho), conforme 
calendário denominacional. Louvamos a Deus pela 
vida desses preciosos homens que foram escolhidos 
por Deus para fazer parte do ministério de nossa 
Igreja, e que tem servido a Deus com muita 
dedicação. 
JANTAR DOS NAMORADOS (14/06): no próximo 
sábado os jovens da Igreja irão realizar um jantar para 
os namorados. Será cobrada uma taxa por casal, a ser 
definida. Os jovens devem procurar o casal Danilo/Iza 
para fazer sua inscrição. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: no próximo dia 19/06 
(feriado de Corpus Christi) iremos realizar uma manhã 
de jejum e oração visando um avivamento espiritual 
no ministério da 3ª IEC/JPA. Conclamamos a todos os 
irmãos a virem orar conosco buscando essa benção 
para as nossas vidas.  
CULTO ESPECIAL DOS JOVENS: no sábado dia 21/06, 
a partir das 19h30m, os jovens e adolescentes de 
nossa Igreja (templo sede e Congregações) estarão 
celebrando ao Senhor num culto especial. Estará 
conosco ministrando a Palavra de Deus a Miss. Isabel 
Falcão, da Assembleia de Deus em Natal. Pedimos 
aos pais que estimulem e tragam os seus filhos para 
juntos celebrarmos ao Senhor nesse dia. 
MUDANÇA DE LOCAL DE CLASSE EBD:  a pedido das 
irmãs componentes da Classe de Senhoras, da Escola 
Bíblia Dominical, a partir deste domingo essa Classe 
funcionará dentro do santuário, próximo ao púlpito. A 
Classe de Homens ocupará o espaço liberado pelas 
irmãs quando na área coberta.  
CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: começou no 
domingo passado a Classe de Preparação para o 
Batismo. Essa Classe já tem seis pessoas 
matriculadas e funciona no horário da Escola Bíblica 
Dominical. Se porventura mais pessoas quiserem ser 
batizadas procurem o Presb. Evandro José.  
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 
próxima quinta-feira, 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 (12,19,26/06 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: dando 
continuidade ao projeto acima, no próximo sábado, no 
horário das 16h as 17h30m,  teremos um novo 
encontro para participar de uma palestra que será 
ministrada pela professora Virginia Macedo sobre o 
tema “Como Usufruir Melhor da Leitura”. O publico alvo 
é todos os dirigentes das congregações e obreiros em 
geral. Aproveitem! 
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 


