
PASTORAL 
 
UMA LEMBRANÇA QUE NÃO PODEMOS ESQUECER  
 
A Páscoa se aproxima e com ela a expectativa das nossas crianças 
em comerem chocolates. Eu adoro comer chocolate! Apenas uma 
dica, evitem comer chocolate em excesso, pois o resultado não será 
legal. Querido, você‚ conhece a história bíblica? Sabe o real 
significado da pascoa? Como ela se aplica a nós? Deixa eu explicar 
então. A Páscoa marca a saída do povo hebreu do Egito (leia Êxodo 
12). E, para isso (1), era preciso pedir ouro e joias aos egípcios (Deus 
tocaria no coração deles para darem), (2) deveria estar preparado 
para saída súbita, (3) era necessário comer pão sem fermento com 
ervas amargas e (4) tomar um cordeiro sem defeito para cada família. 
Interessante sobre o cordeiro é que ele, além de ser sem defeito, 
deveria conviver com a família na casa durante 4 dias e no 14o dia 
ser morto. Ao comer o cordeiro os seus ossos não poderiam ser 
quebrados e o seu sangue deveria ser aspergido nos umbrais da 
porta. Deus estava prestes a libertar o povo da escravidão e as ervas 
amargas seriam uma maneira de lembrar os anos amargos. O 
fermento nesse contexto é a pressa com que saíram do Egito. 
Portanto, a páscoa é a libertação do hebreu dos anos de escravidão. 
Como ela se aplica a nós? Uma vez que o primeiro homem pecou, e 
o fez conscientemente, isso afetou a essência da pessoa humana 
(Mt7: 21-23), pois seu pecado fora lançado nas costas dos seus 
descendentes (Rm. 5:12) e, como consequência, todos estão sujeitos 
a morte física, a morte eterna e experimentam da solidão divina, pois 
estão separados de Deus. O cordeiro morto para livrar o povo hebreu 
do Egito é símbolo da pessoa de Jesus Cristo, que não havia nascido 
ainda (Gn3:15). Ele é o único que perdoa o homem pecador. No 
evangelho de Mateus 1 lemos sobre o nascimento virginal de Jesus 
e no capitulo 20:28 lemos que Jesus Cristo veio para dar a Sua vida 
em resgate de muitos. Ele doou a Si mesmo para que o pecador 
fosse salvo e como consequência reconcilia-lo com Deus. Não será 
você um desses muitos que Ele doou a Sua vida para salvar e 
reconciliar com Deus? Querido amigo, caso você esteja afastado 
saiba que a morte de Jesus visa resgata-lo também. O pecador que 
confessa Jesus como seu Senhor e Salvador é justificado, ou seja, 
seus pecados são perdoados e Deus o aceita como justo a seus 
olhos. E isso é possível por conta da justiça de Seu Filho imputada e 
recebida pela fé. Jesus Cristo é a última e única oportunidade para o 
homem retornar a Deus. Já que a Páscoa fala da libertação e, porque 
não dizer da restauração e da relação do homem com Deus? Deixe-



O restaurar a sua vida por completo. Caso não tenha tido um 
encontro com Jesus Cristo, minha oração é para que você tenha o 
quanto antes e desfrute de alegria que é ser liberto do pecado e viva 
a verdadeira liberdade em Cristo Jesus.  
Com carinho e muitas saudades. 
Pr. Aderson, Cris e Ágatha Rocha. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 07/04 
18:00hs - CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção, Dc. Marcos – Mensagem, Pr. Eraldo – Berçário, Claudia 
Lucia – Culto Infantil, Eucinea e Alice – Música, Ministério de Louvor 
– Plantão, Dc. Ginaldo, Rodrigo, Dcª. Sueli e Rejane – Som, Pedro 
Henrique - Projeção, Michell. 
 
Quinta-feira – 11/04 
19:30hs – CULTO JOVEM 
Direção, Tuany – Mensagem, Lucio – Música, Ministério de Louvor – 
Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Dc. Aristides e Dcª. Josefa – Som, 
Mylena – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 14/04 
09:00ha – CULTO MATINAL  
Direção, Tatiana - Mensagem, Sem. Thiago de Paula – Música, 
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Isca, Anderson, Dcª. Edimea e 
Nídia – Som, Roberto Matheus - Projeção, Lúcio. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Na próxima terça-feira, dia 09, das 20 às 21 horas, estaremos 
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez será 
na casa do casal Antônio e Claudia, que fica na Rua Dr. Nilo 
Peçanha, 1047, apartamento 202. Todos são muito bem-vindos. 
 
CAMPANHA DO REFRIGERANTE 
Já estamos em plena campanha de refrigerantes para a festa do 
CERVHU. Traga quantas latas desejar. A arrecadação se estenderá 
durante todo o mês de abril, até o último domingo, dia 28. A Dcª. 
Selma é a coordenadora da campanha. 
 
CULTO JOVEM 



Em novo formato, novo dia e horário. Próxima quinta-feira, dia 11 de 
abril, às 19:30 horas. Venha ser edificado pela ministração dos 
jovens. 
 
A VERDADEIRA PÁSCOA 
Esse é o título do lindo musical que o conjunto Brilho de Cristo 
apresentará na manhã do domingo de Páscoa, dia 21 de abril, às 09 
horas. Certamente será uma manhã muito especial. 
 
VIVO ESTÁ! 
O Coral Cantares apresenta: VIVO ESTÁ! Um inspirativo musical de 
Páscoa. Domingo, dia 21 de abril, às 18 horas. Venha assistir e não 
deixe de trazer o seu convidado especial. 
 
SANTA CEIA REGIONAL 
Todas as Igrejas de nossa Associação Regional juntas, celebrando a 
Santa Ceia do Senhor, em memória de Jesus. Sexta-feira, dia 19, 
feriado nacional, às 09 horas, no templo da Igreja Congregacional do 
Alcântara. Nos encontramos lá! 
 
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA 
Em nossa Igreja, excepcionalmente no mês de abril, a celebração da 
Santa Ceia terá o seu dia alterado. Será no terceiro domingo, dia 21, 
por ocasião do Culto Matinal, no domingo de Páscoa. Não deixe de 
participar e de dar o seu testemunho de fé em Jesus. 
 
VOLUNTÁRIOS PARA NOSSOS PLANTÕES 
Continuamos precisando de irmãos, homens e mulheres, de todas as 
idades, que possam auxiliar nos plantões da Igreja. Se você pode 
doar parte do seu tempo para servir em nossa Igreja, fale ainda hoje 
com o Pr. Carlos Henrique. 
 
AUSÊNCIA DO PASTOR 
Por motivos de viagem ao campo missionário espanhol, de 01 a 15 
de abril, o Pr. Carlos Henrique estará ausente das atividades da 
Igreja. Junto com ele, participarão do projeto os irmãos Dc. Dezio e 
Edinea. Em sua ausência, o Dc. Marcos responde interinamente pela 
Igreja. 
 
ESCALA DE ABRIL 
A escala de serviços do mês de abril já está pronta e disponível em 
nosso Mural Virtual. Se você deseja tê-la em papel, passe em nossa 
secretária e peça ao irmão Michell para imprimi-la.  



 
CANTINA UAF 
Nossa União Feminina está organizando uma deliciosa cantina para 
a noite de hoje. Após o culto, suba até nosso salão social e desfrute 
de um agradável tempo de comunhão. 
 
PASTORES EM ORAÇÃO  
Na próxima quinta-feira, dia 11, às 09 horas, na Igreja 
Congregacional do Coelho, os pastores das Igrejas da Associação 
Congregacional Gonçalense estarão reunidos em oração. Todos os 
nossos Pastores são convidados a participar. 
 
FEUAF E FEUHEC EM ANIVERSÁRIO 
As Federações Femininas e de Homens da ACG estão completando 
aniversário. O culto especial de gratidão será no próximo sábado, dia 
13, às 15 horas, no templo da Igreja Congregacional do Alcântara. 
Participe! 
 
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, Lic. Daniel. 
 
TEEN ON 
Os adolescentes convidam. Sábado, dia 20 de abril, às 18 horas, em 
nossa Igreja. Um encontro aberto, um papo franco e uma 
oportunidade de troca. Contamos com sua presença. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 07 – Por um despertamento espiritual em nossa Igreja; 
Dia 08 – Pelo projeto missionário na Espanha e pelos irmãos de 
nossa Igreja que estão participando; 
Dia 09 – Pelos lares e famílias de nossa Igreja; 
Dia 10 – Pela transição do serviço de zeladoria da Igreja; 
Dia 11 – Pelo Ministério Jovem de nossa Igreja; 
Dia 12 – Pelos recursos financeiros de nossa Igreja destinados a obra 
missionária; 
Dia 13 – Por nossos irmãos que se encontram enfermos. 
 



PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 07 – Rt. 01-04; 
Dia 08 – 1 Sm. 01-03; 
Dia 09 – 1 Sm. 04-08; 
Dia 10 – 1 Sm. 09-12; 
Dia 11 – 1 Sm. 13-14; 
Dia 12 – 1 Sm. 15-17; 
Dia 13 – 1 Sm. 18-20; Sl. 11 e 59. 
 
PARABÉNS PARA 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 – Josélia Da Silva Mota – Tel.: 2614-3637; 
Dia 09 – Bruna Araújo Inácio Da Costa – Tel.: 2723-5414; 
Dia 10 – Luiza Silva Marinho – Tel.: 3933-1030; 
Dia 11 – Nicole Oliveira Espíndola – Tel.: 96900-2926; 
Dia 11 – Paulo Araújo Do Monte – Tel.: 3708-7842; 
Dia 12 – Aurea Dos Santos Silva – Tel.: 99252-7144; 
 
PENSE NISSO 
"Mude o modo que você olha para as coisas, e as coisas que você 
olha mudarão." (Wayne Dyer) 


