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BOLETIM DOMINICAL – 18/05/14 
A Oração do Pai Nosso 

“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”. 
    Começamos com este boletim a primeira de uma série 
de reflexões sobre a oração do Pai Nosso. 
    A oração do Pai Nosso foi uma resposta do Senhor 
Jesus a uma aspiração dos seus discípulos que pediram 
que ele os ensinasse a orar. “E aconteceu que, estando ele 
a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos 
seus discípulos: Senhor,  ensina-nos a orar, como também 
João ensinou aos seus discípulos” Lc 11.1. Os 
evangelistas Mateus e Lucas registraram a resposta do 
Senhor Jesus, sendo que em Mateus (Mt 6.9-13)  a oração 
do Pai Nosso é mais completa do que o resumo dela feito 
pelo evangelista Lucas (Lucas 11.2-4). 
    O estudo da oração do Pai Nosso se reveste de especial 
importância, primeiramente porque foi o próprio Deus 
quem ensinou a oração. Em segundo lugar porque nela 
encontramos preciosos temas teológicos, que iremos 
dissertar mesmo que de forma sucinta sem a perda da 
qualidade; e em terceiro lugar porque ela reflete o desejo 
de Deus de como devemos nos dirigir a Ele em oração. 
   Ao longo da Bíblia encontramos o registro de orações 
proferidas por diversos servos de Deus como, por 
exemplo, a de Moisés, a de Salomão, diversas de Davi, dos 
profetas, da Igreja Primitiva, de Estevão, de Paulo. Umas 
longas outras curtíssimas como, por exemplo, a de Pedro 
quando se afogava no Mar da Galiléia (Senhor, salva-me!), 
mas nenhuma se compara com a oração ensinada por 
Jesus, pelas razões citadas acima, principalmente porque 
ela saiu dos próprios lábios do Senhor. 
    Essa preciosíssima oração contempla grandes temas 
teológicos, a saber: A paternidade de Deus (Pai nosso);     

o lugar da habitação de Deus (que estás nos Céus); a 
santidade de Deus (santificado seja o teu nome); o reino 
de Deus (venha a nós o teu reino; porque teu é o reino); 
a vontade de Deus (seja feita a tua vontade assim na 
terra como no Céu); a provisão de Deus (o pão nosso de 
cada dia dá-nos hoje); o perdão de Deus (perdoa as 
nossas dividas, assim como nós perdoamos aos nossos 
devedores ); a proteção de Deus (não nos deixes cair na 
tentação); o livramento de Deus (mas livra-nos do mal); 
o poder de Deus (porque teu é o poder); a glória de Deus 
(porque tua é a glória). Também iremos dissertar sobre o 
Amém com o qual Jesus encerrou a oração. 
     Resumindo os temas teológicos contidos na oração 
do Pai Nosso, podemos dizer que eles revelam o próprio 
Deus identificando-O como Pai, como Santo, como Rei, 
como um Ser Pessoal, como o Deus provedor do seu 
povo, Deus perdoador, Deus Protetor, Libertador, Deus 
detentor de todo o poder e Deus glorioso. 
     Infelizmente a oração do Pai Nosso não é muito 
enfatizada pela Igreja protestante, talvez porque a Igreja 
Católica Romana ao utilizá-la constantemente a 
popularizou. A oração do Pai Nosso é uma propriedade 
do povo de Deus em geral e não propriedade desse ou 
daquele segmento cristão.  Apesar de a Igreja Romana 
usar a oração mais do que a Igreja protestante ninguém 
pense que essa preciosa oração é patrimônio dela. 
     Lembramos que essa oração encontra-se nos 
Evangelhos de Mateus e Lucas, como já foi dito, e 
principalmente porque ela foi ensinada por Jesus, nosso 
Senhor, para que os seus discípulos a proferisse em 
seus cultos quer particular ou junto com a comunidade. 
      Esperamos ainda no Senhor que ninguém faça como 
fez uma irmã que assistia os trabalhos de uma 
determinada Igreja e que deixou de frequentá-los porque 
estava sendo estudado o Credo Apostólico. Aquela irmã 
achava que o Credo era um documento da Igreja 
Católica e por isso indigno, na visão dela, de ser 
utilizado pela Igreja Evangélica.   
    Esperamos em Deus que a 3ª IEC/JPA, bem como o 
povo de Deus que está acessando ao nosso site 
WWW.3iec.com.br façam bom proveito desses estudos, 
porque certamente eles irão fortalecer a fé dos crentes 
em Cristo, de fazer-lhe crescer espiritualmente, pois 
essa oração nos ensina como devemos nos dirigir a 
Deus, reconhecendo a Sua suficiência e a nossa total 
dependência dele.          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
22,29/05 – Mês do Lar; 17,18/05 – Aniversário Cong. Ernani 
Sátiro; 21/05 – Aniversário Programa A Voz Congregacional; 
25/05 – Dia da Missionária Congregacional; 25/05 – Sopão 
Rota do Sol; 31/05 – Culto Evangelístico no bairro Colinas do 
Sul. 07/06 – Simpósio de Educação Religiosa; 08/06 – Dia dos 
Oficiais; 14/06 – 2º Encontro Mães Intercessoras; 14/06 – 
Jantar dos Namorados; 15/06 – Domingo Missionário; 19/06 – 
Manhã de Jejum e Oração; 22/06 – Sopão Rota do Sol; 28/06 
– Avanço Missionário Colinas Sul; 29/06 – Dia da 
Beneficência.                
                
               ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior 
e Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 02-
Marconi Cavalcante, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 05- Presb. 
Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa (filho/Diác. Gilson), 
07-Denílson Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya Kelly (R. do 
Sol), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro Cavalcante (R. 
do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane de Santana 
(Valentina), 09- Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Kauane Ribeiro (E. 
Sátiro), 13-Celizia Ferrer, 14-Josefa Mª (Valentina), 16-
Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 18-Rebeca 
(Valentina), 19- Flores Arruda, 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 24-
Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. 
Américo), 25-Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-
Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França, 28-Diác. 
Demétryo Albuquerque ( J. Américo),  
28-Max Williams, 28-Severino (Valentina), 29-Margarida Mª (J. 
Américo) e 31-Graça Alcântara.   
 

 
 
 

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  

“Portanto, vós orareis assim: 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...”  Mt 6.9-13. 



 
            

    
               ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
18 – Pr. Eudes; 25 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
18 – André Fragoso; 25 – Bruno    

MOCIDADE (SÁB) 
(RESPONSABILIDADE PASTOR WATER) 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 
19 – Pr. Jedaías; 26 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (19); Meireles (26)  

MÊS DO LAR 
(22,29) – Responsabilidade DAUC 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
18 – Miss. Liliane; 25 – Pb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
18 – Pb. Emanuel;  25 – Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
18 – Pr. Jedaías;  25 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
18 – Dc. Gilson;  25 – Pr. Jedaías  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
21 – Dc. Josias; 28 – Miss. Liliane 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

24 – Davi Silva 
 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
  

 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Marçal/Gentil 

Ter – Josias Junior; Qui – Davi Oliveira 
Sáb - Berg 

ANIVERSÁRIO DA CONGREGAÇÃO DO ERNANI SÁTIRO: 
desde o dia de ontem que a Congregação do Ernani 
Sátiro estar celebrando ao Senhor por mais um 
aniversário de sua organização. Ontem a tarde houve 
um avanço missionário nas ruas adjacentes ao 
templo. À noite  foi realizado um culto ao ar livre. 
Nesse culto uma parte dos irmãos que se congregam 
no templo sede esteve prestigiando o evento. 
Também participou desse  culto o Conjunto Ebenézer 
que louvor ao Senhor com belíssimos hinos. 
ANIVERSÁRIO PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: 
na próxima quarta-feira, dia 21/05, iremos celebrar 
ao Senhor no próprio estúdio da Cruz das Armas FM o 
segundo aniversário do programa A Voz 
Congregacional. Já combinamos com o dono da 
programação do horário seguinte para duplicarmos o 
tempo da programação do aniversário. O Conjunto 
Getsêmani de nossa Igreja estará ao vivo louvando ao 
Senhor nos estúdios daquela emissora. 
MÊS DO LAR: estar em curso o mês do lar de nossa 
Igreja com a temática A Família Cristã e os Desafios 
da Atualidade, baseada no texto de 1 Tm 5.8. No culto 
da quinta-feira passada pregou a Miss. Fátima 
Monteiro. Nas quintas-feiras seguintes desse mês 
pregarão os obreiros: Dia 22 – Pr. Jean Kleber; 29 – 
Pr. Raniere, da Igreja do Nazareno. Os cultos serão 
realizados no horário convencionado das quintas-
feiras (19h30m às 21h). A programação e a direção 
dos cultos são de responsabilidade do Departamento 
de Auxiliadoras de nossa Igreja. Prestigiem! 
SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA (I): 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. O 
Pastor Walter é o coordenador do evento. 
SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA (II): no próximo 
dia 31/05 (sábado) teremos o primeiro encontro do 
simpósio de educação religiosa. O tema abordado 
será “Como ler, interpretar e compartilhar as lições de 
um texto”, sob a orientação da Profª. Virginia Macedo, 
Mestranda, da Comunidade Evangélica Bessamar, 
especializada no assunto. Matricule-se nesse simpósio 
e aproveite para aprender mais. 
CULTOS DO MEIO DA SEMANA: não se esqueça dos 
cultos da segunda à tarde (círculo de oração), terça à 
noite  (oração) e quinta à noite (estudo bíblico). 

CAFÉ DA MANHÃ: amanhã, a partir das 08h, a nossa 
Igreja irá oferecer um café da manhã aos pastores da 
Distrital da 1ª Regional da ALIANÇA. Após o Café, 
haverá uma reunião visando o planejamento do próximo 
aniversário de nossa Denominação. 
REFLEXÕES SOBRE O PAI NOSSO: começamos hoje no 
boletim de nossa Igreja a dissertar sobre a oração do 
Pai Nosso. Neste boletim encontramos uma introdução 
e nos próximos o Pastor da Igreja irá tratar dos temas 
teológicos dessa preciosa oração.  

EVENTOS DE MAIO: além do Simpósio de Educação 
Religiosa que começará no dia 31/05 e se estenderá 
até o mês de julho, quinzenalmente, estão programados 
para este mês o Dia da Missionária Congregacional 
(25/05), o Sopão na Rota do Sol (25/05) e o culto 
evangelístico no bairro Colinas do Sul (31/05). Oremos 
por esses eventos para que eles sirvam para a 
glorificação do nome do Senhor e para o crescimento 
numérico e espiritual da Igreja. 
CONFECÇÃO DE CESTA PRODUTOS HIGIENE PESSOAL: 
lembramos aos irmãos que estamos entregando a Casa 
de Acolhida de dois em dois meses uma cesta contendo 
quarenta kits contendo escova de dente, pasta de 
dentes, sabonete e uma barra de sabão pequena. 
Contamos com a colaboração dos irmãos ofertando os 
itens citados no kit. Se porventura houve dificuldade de 
comprar algum desses materiais entregue a Bruno R$ 
10,00 para que a SEMI faça a aquisição.  
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ROUPAS (Casa de 
Acolhida e Projeto Cristolândia): Tendo em vista a 
proximidade do inverno, a Secretaria de Missões (SEMI) 
informa aos irmãos que durante o mês de maio estará 
recebendo doações de roupas em geral, cobertores e 
agasalhos (de preferência já lavados) para distribuição 
na Casa de Acolhida, bem como no Projeto Cristolândia, 
do qual o Pr. André faz parte. Aqueles que se interessar, 
favor procurar os irmãos Bruno ou Stefanie ou o Pr. 
Jedaías para fazer a sua doação. "Ao Senhor empresta o 
que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu 
benefício". Pv 19.17.  
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. 
 

 

“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 
 


