
PASTORAL 
 
ASSIM COMEÇA UMA CRISE FAMILIAR 
 
As crises fazem parte da vida. São elas que nos fazem crescer 
quando aprendemos com o que foi posto diante de nós. Evitá-las 
seria o mesmo que evitar a própria vida. Existem crises naturais, 
circunstanciais, previsíveis e imprevisíveis. Todas elas podem nos 
alcançar e alcançar também nossa família. As famílias cujas histórias 
estão registradas nas Escrituras são a prova de que minguem está 
livre delas. No entanto, à medida que observamos modelos de 
comportamentos e de estruturas familiares, podemos evitar que as 
consequências, enquanto resultado das crises, sejam tão 
devastadoras quanto as vezes são. Um bom exemplo nesse sentido 
é a crise vivida pelo primeiro casal da história da humanidade: Adão 
e Eva. A narrativa de Gênesis 3, de 1 a 6, nos revela a dinâmica da 
crise desse casal e, a partir do verso 7, todas as suas consequências. 
Nessa dinâmica, a crise do primeiro casal começa quando ambos 
estão sós. A tentação não chegou para o casal, mas para a mulher 
que se encontrava desacompanhada naquele momento. 
Independente do gênero, se homem ou mulher, parceiros solitários 
são sempre mais vulneráveis às propostas do mundo em que 
vivemos. Pessoas sozinhas correm mais riscos do que quando 
acompanhadas. Na dinâmica da crise do primeiro casal, a mulher deu 
ouvido às vozes estranhas àquele ambiente familiar. Ela percebeu 
que era uma voz diferente das que já conhecia, mas decidiu ouvir. 
Ainda é assim nos dias de hoje, quando tantas vozes sedutoras – 
mesmo que estranhas – são sussurradas aos nossos ouvidos 
querendo ganhar a nossa atenção. A crise do primeiro casal se 
agrava quando a mulher decide sozinha em ceder a tentação e 
aceitar a proposta feita. Em uma relação conjugal, a decisão nunca 
pode ser unilateral. É preciso conversa, diálogo, ponderações, 
argumentos e refutações, até que ambos decidam juntos. Quando 
um decide por si só, indiretamente ele está dizendo que o outro já 
não existe para esta relação. Por último, para que a crise do primeiro 
casal seja plenamente instalada, a razão dá lugar à sensação e dirige 
todos os passos dai por diante. O que foi oferecido era bom para o 
paladar, agradável para os olhos e desejável para o ego. Quando 
privilegiamos o sentir em detrimento ao pensar, corremos o risco de 
atendermos aos nossos desejos sem avaliar os riscos que corremos. 
A dinâmica da crise do primeiro casal é assim: uma pessoa sozinha, 
ouvindo vozes estranhas, tomando decisões sem consultar o outro e 
tentando atender aos seus desejos. Pronto! O paraíso termina aí e, 



então, começa o inferno. Mesmo sabendo que elas são inevitáveis e 
que, de alguma forma, teremos que enfrenta-las, é possível 
minimizar as consequências de uma crise familiar quando impedimos 
que ela avance. Como podemos fazer isso? Buscando a companhia 
do outro ao invés de cultivar a solidão. Discernindo e tapando os 
ouvidos às vozes que vêm de fora de nosso lar. Compartilhando 
projetos e decidindo juntos. Entendendo que não podemos ser 
movidos somente ou prioritariamente por nossos sentimentos e 
desejos. É preciso pensar. Agindo assim, talvez estejamos mais 
preparados para quando as crises chegarem. Que o Senhor nos dê 
sempre da sua graça diante desses momentos. 
Com amor, 
Pastor Carlos Henrique. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 05/05 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Áurea, Dalila 
e Maria Fernanda – Culto Infantil, Sarah – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Brito, Dcª. Josefa e Rosania – 
Som, Roberto Matheus – Projeção, Michell. 
 
Quinta-feira – 09/05 
19:30hs – CULTO DE EDIFICAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Isac, Dc. Aristides e Dcª. Josefa e Virgínia – 
Som, Mylena – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 12/05 
09:00ha – CULTO MATINAL 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor e Brilho de Cristo – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Márcio 
Cunha, Dcª. Ediméa e Selma Lacerda – Som, Pedro Henrique – 
Projeção, Roberto Matheus. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Na próxima terça-feira, dia 30, das 20 às 21 horas, estaremos 
reunidos em mais uma noite de oração pela família. O local será 
divulgado em nossos cultos e redes sociais. Todos são bem-vindos. 
 
CAMPANHA DO REFRIGERANTE 



A Dcª Selma agradece a todos os irmãos que contribuíram com a 
campanha. Total arrecadado: 1278 latas. No ano passado 
arrecadamos 980 unidades. A sua contribuição fez a diferença! 
 
INTENSIVO FAMÍLIA  
Encontro entre pais e filhos. 
Domingo, dia 19 de maio, a partir das 08:30 horas. Ministração, Pr. 
Jonatan Baía, da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo. Valor, R$ 
50,00 por família, incluindo café da manhã e almoço. Promoção, 
Ministério de adolescentes. Inscrição, Lc. Daniel. 
 
ACONTECE NAS MELHORES FAMÍLIAS 
Uma abordagem bíblica que toca à nossa realidade. 
Todas as quintas-feiras, sempre às 19:30h. Venha e traga o seu 
convidado. 
 
PLENÁRIA FEUAF 
A Federação Feminina da ACG se reunirá amanhã, segunda-feira, 
dia 06, as 15 horas, nas depenicas da Igreja Congregacional do 
Alcântara, para mais um encontro administrativo. A reunião é aberta 
a todos. 
 
PASTORES EM ORAÇÃO 
Será na manhã da próxima quinta-feira, dia 09 de maio, as 09 horas, 
na Congregação Palavra de Esperança, no Jardim Catarina. Todos 
os pastores são convidados a participar. Promoção: Secretaria de 
Atividades Ministeriais da Associação Congregacional Gonçalense. 
 
UAF EM PLENÁRIA 
Na tarde da próxima quinta-feira, dia 09, às 17 horas, as irmãs de 
nossa União Feminina estarão reunidas em caráter administrativo. A 
irmã Ellen conta com a presença de todos. 
 
KALEBE FAZ ANIVERSÁRIO 
O pequeno Calebe completará seu primeiro ano de vida. A 
comemoração será no próximo sábado, dia 11, às 19 horas. Os 
papais Almir e Silvana convidam a todos para esse momento de 
alegria. 
 
DIA DAS MÃES É AQUI 
Próximo domingo, dia 12, às 09 horas, estaremos juntos 
agradecendo ao Senhor pela vida de todas as mães da Igreja. Não 
deixe de participar dessa manhã em família. 



 
CANTINA ESPECIAL HOJE 
O Ministério de Casais e Famílias promoverá uma cantina muito 
especial na noite de hoje, após o culto. Ao subir, você contribuirá com 
este ministério e ainda desfrutará de um momento especial de 
comunhão com outros irmãos. Aguardamos por você em nosso salão 
social. 
 
REUNIÃO DE CASAIS 
Sábado, dia 18 de maio, às 20 horas, aqui mesmo em nossa Igreja, 
teremos mais uma reunião de casais. O objetivo deste encontro é 
termos um tempo juntos de comunhão e reflexão, visando a 
edificação de nossas famílias. Todos os casais são muito bem-
vindos. 
 
JANTAR DE CASAIS 
Agende esta data: 15 de junho, a partir das 19:30 horas, em nosso 
salão social. Venha comemorar o dia dos namorados participando de 
um lindo e delicioso jantar. Os convites estarão a venda a partir do 
próximo domingo. Vagas limitadas. Reserve já o seu. Promoção: 
MCF. 
 
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO 
No mês de maio a nossa Manhã de Consagração também é especial. 
Sábado, dia 25, às 08 horas. Pregador, Pr. Wagner Araújo, da Igreja 
Congregacional de Venda das Pedras. Venha e traga o seu 
convidado. 
 
NOSSA IGREJA FAZ 52 ANOS 
E o culto especial será no sábado, dia 25, às 19:30 horas. Será 
pregador o Pr. Jeferson Alvarenga, da Igreja Presbiteriana do 
Barreto. Neste dia especial, esperamos ver todos os membros e 
congregados presentes. 
 
AJUDE SUA IGREJA A CRESCER 
Ore por sua liderança, seja presente e pontual em todas as 
atividades, contribua com seus dízimos e ofertas, sirva através de 
seus dons e talentos, evita as críticas e seja solicito em ajudar, traga 
sempre um convidado. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 



Dia 05 – Pelo Patrimônio da Igreja e por nossos recursos financeiros; 
Dia 06 – Por aqueles que, por alguma razão, não têm estado 
presentes entre nós; 
Dia 07 – Pelo circuito de oração e pelas famílias da Igreja; 
Dia 08 – Por nossos campos missionários e seus respectivos 
obreiros; 
Dia 09 – Por nossa cidade, seus dirigentes e cidadãos; 
Dia 10 – Pela unidade de nossa Igreja como uma forma de 
testemunharmos de Jesus; 
Dia 11 – Por uma comunidade cristã que ame ao Senhor de todo 
coração. 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 05 – Sl. 01-02,15,22-24,47 e 68; 
Dia 06 – Sl. 89, 96,100-101, 105 e 132; 
Dia 07 – 2Sm. 07, 1Cr. 17; 
Dia 08 – Sl. 25, 29, 33, 36 e 39; 
Dia 09 – 2Sm. 08-09, 1Cr. 18; 
Dia 10 – Sl. 50, 53, 60 e 75; 
Dia 11 – 2 Sm. 10, 1Cr. 19 e Sl. 20. 
 
PARABÉNS PRA VOCÊ 
Esta semana você completará mais um aniversário. Isso é benção de 
Deus! Somos gratos ao Senhor por sua vida e oramos para que Ele 
continue a abençoá-lo: 
Dia 07 – Cristina Gomes Pinheiro Rodrigues – Tel.: 98649-6684; 
Dia 07 – Rodney Pereira Rapiso – Tel.: 97171-1080; 
Dia 08 – Manuella Dos Santos Rapiso – Tel.: 3074-1808; 
Dia 08 – Kalebe Santos Santana – Tel.: 99698-3682; 
Dia 09 – Adriana Gomes Pinheiro Pombo – Tel.: 96882-7515; 
Dia 11 – Claudia Kaylame Santos Da C. Ferreira – Tel.: 99698-3682. 
 
PENSE NISSO 
 “O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Uma vez que você 
aceite a si mesmo, você abre a porta para a mudança. Isso é tudo o 
que você tem que fazer. Mudança não é algo que você faz, é algo 
que você permite.” 
(Will Garcia) 
 


