
PASTORAL 
 
NO OUTDOOR DA VIDA CRISTÃ 
 
Os dias são muito maus. As notícias que chegam até nós, todos os 
dias, nos surpreendem e assustam. Crises de todas as ordens 
abalam a estrutura da sociedade. O número de divórcios aumenta. 
As doenças emocionais proliferam. Os índices de suicídio são 
alarmantes. Os fenômenos naturais abrem feridas na terra. O planeta 
agoniza. A corrupção parece não ter fim. Ética, moral e caráter 
parecem seres em extinção. Talvez em nossa geração nunca 
tenhamos vivido um tempo tão estranho. É provável que no Brasil 
tudo isso seja uma grande novidade. Contudo, ao longo da história e 
em diversos outros cantos do mundo, é bem possível que tudo isso 
já tenha sido experimentado de alguma maneira. Os judeus, por 
exemplo, povo cuja história muito nos interessa e nos é conhecida 
através das paginas das Sagradas Escrituras, também viveram dias 
difíceis e incompreensíveis. Na época do profeta Habacuque, cerca 
de 600 anos antes de Cristo, a expressão que mais identificava o 
momento dramático que viviam era: “Até quando Senhor? Até 
quando?” Com essa pergunta eles queriam saber durante quanto 
tempo a corrupção prevaleceria sobre a honestidade, a injustiça 
suplantaria a justiça e os criminosos sairiam por inocentes e viveriam 
impunes. Não havia previsão para isso, logo não havia resposta. Mas 
Deus não deixa o povo sem uma palavra. Ele trata com o profeta, 
entrega a ele uma mensagem e o orienta a escrever em um grande 
outdoor, de maneira que possa ler, mesmo os que passarem 
correndo por ele, que O JUSTO VIVDERÁ PELA FÉ. A mensagem 
que o Senhor quer tornar conhecida é que aqueles que são 
verdadeiramente seus, não dependem de nenhuma circunstância ou 
conjuntura favorável para poder viver. O Seu povo, aqueles que são 
chamados pelo Seu nome, vivem e caminham pela fé e, por isso, 
podem superar todos os momentos difíceis e as situações 
desfavoráveis. É possível que você também esteja se perguntando 
“Até quando” em relação a alguma questão da sua vida ou do mundo 
em que vivemos. É bem provável que muitas pessoas próximas a nós 
estejam fazendo esse mesmo questionamento. Qual a resposta que 
daremos a elas? Qual a mensagem que iremos transmitir? Assim 
como o profeta Habacuque ouviu ao Senhor e entendeu a mensagem 
que deveria ser anunciada, da mesma forma precisamos proclamar 
ao mundo a verdade que continua valendo até os dias de hoje: O 
JUSTO VIVERÁ PELA FÉ. A única diferença é que, dessa vez, nós 
mesmos seremos o outdoor, o painel, o cartaz, o mural que divulgará 



tão grande verdade. Precisamos assimilar e viver esta verdade para 
que nossa sociedade possa ver em nós que há esperança em Deus 
mesmo nos dias mais difíceis e diante das circunstâncias mais 
adversas. Nós somos o povo que não se desespera. E não se 
desespera por uma única razão: nós temos esperança em Deus. 
Nesses dias tão estranhos, deixe que as pessoas vejam em você 
essa esperança que vem por intermédio da fé. Que sua vida cristã 
seja como um grande outdoor comunicando as verdades de Deus 
que podem dar esperanças aos homens. 
Com amor, 
Pr. Carlos Henrique. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 02/06 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Áurea, Dalila 
e Letícia – Culto Infantil, Cristiane e Celina – Música, Ministério de 
Louvor e Brilho de Cristo – Plantão, Dc. Camilo, Anderson, Dcª. Sueli 
e Rejane – Som, Pedro Henrique – Projeção, Roberto Matheus. 
 
Quinta-feira – 06/06 
19:30hs – CULTO DA FAMÍLIA 
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Dc. Marcos – Música, 
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Isac, Antonio e Dcª. Josefa e 
Virgínia – Som, Mylena – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 09/06 
09:00ha – CULTO MATINAL 
Direção, Tatiana – Mensagem, Lic. Daniel – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Vanderlei, Anderson, Dcª. Ediméa e Ana 
Cristina – Som, Rafael – Projeção, Tuany. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Na próxima terça-feira, dia 04, das 20 às 21 horas, estaremos 
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez o 
encontro será na casa do casal Marcos e Edinalva. Todos são 
convidados a participar. 
 
A HISTÓRIA DE NÓS DOIS - JANTAR DE CASAIS 
Um jantar romântico para casados e namorados. 15 de junho, às 
19:30 horas, em nosso salão social. Os convites já estão esgotados, 



mas se você deseja participar ou convidar alguém, fale com o nosso 
ministério e receba a orientação necessária. Os casais que já 
retiraram seus convites, favor efetuar o pagamento o quanto antes. 
 
VI ENCONTRO DE CASAIS 
De 13 a 15 de dezembro, no Hotel Vila Verde, em Nova Friburgo. 
Valor: 8 parcelas de R$150,00. Faça esse investimento em seu 
casamento. Reserve já a sua vaga. Promoção: MCF – Ministério de 
Casais e Famílias. 
 
ACAMPAMENTO TEEN 
Um evento para adolescentes. De 12 a 14 de julho, no Sítio Emanuel, 
em Itaboraí. Valor: R$150,00 parcelado em três vezes. Inscrições 
com o Licenciado Daniel. 
 
CANTINA MISSIONÁRIA 
A cantina não é só um movimento comercial na Igreja. Ela é também 
a possibilidade de um tempo de comunhão entre os irmãos. Portanto, 
hoje, após o culto da noite, não vá embora sem antes passar em 
nosso salão social. A cantina de hoje é para ajudar nas despesas 
com nossos missionários. 
 
IRMÃOS VOLUNTARIOS PARA OS PLANTÕES 
Se você pode doar parte do seu tempo e nos ajudar nas escalas e 
plantões de nossa Igreja, fale ainda hoje com o Pr. Carlos Henrique. 
Estamos ampliando nossa equipe de serviços nesse sentido e você 
poderá nos ajudar. 
 
CULTO DA FAMÍLIA 
Sempre iniciamos o mês com o propósito de intercedermos por 
nossas famílias. Por isso, no dia 06 de junho, próxima quinta-feira, 
às 19:30 horas, estaremos juntos em mais um Culto da Família. 
Venha e traga toda sua família. 
 
PLENARIA FEUAF 
A Federação Feminina é um órgão denominacional que visa reunir 
todas as uniões locais de nossa Associação. Amanhã, dia 03, às 15 
horas, nas dependências da Igreja Congregacional do Alcântara, 
acontecerá mais uma reunião plenária dessa federação. As irmãs 
interessadas em participar devem procurar a irmã Ellen. 
 
PLENÁRIA UAF 



Plenária é o nome que damos a uma reunião com fins 
administrativos. Em nossa Igreja, as irmãs da União Feminina 
estarão reunidas no dia 06 de junho, próxima quinta-feira, às 17 
horas, com esse objetivo. Todas são convidadas a participar. 
 
WHATSAPP PARA A MATURIDADE 
Noções básicas de whatsapp para a maturidade. Este é o nome do 
curso que acontecerá em nossa Igreja, no dia 08 de junho, próximo 
sábado, às 14 horas. O objetivo do curso é ajudar os irmãos da 
terceira idade, tanto de nossa quanto da comunidade, a conhecer e 
operar os recursos do aparelho celular para a utilização do aplicativo 
whatsapp. Participe e divulgue em seus contatos. 
 
FESTA DA FAMÍLIA NA IEC AMENDOEIRA 
No próximo sábado, dia 08, durante todo o dia, a Igreja 
Congregacional de Amendoeira, liderada pelo Pr. Rovanildo, 
realizará a Festa da Família na Roça. O nosso Ministério de Louvor 
participará no horário das 14 horas. Todos são convidados a 
acompanha-los. 
 
CHÁ DO MAE EM NOSSA IGREJA 
O Movimento de Assistência aos Encarcerados realizará mais um 
chá beneficente. Será na segunda-feira, dia 10, às 15 horas, em 
nosso salão social. Os convites já estão à venda com a irmã Maria 
Celencina. Será muito bom ver nossa Igreja bem representada aqui. 
 
PASTORES EM ORAÇÃO 
Os pastores das Igrejas da Associação Congregacional Gonçalense 
estarão reunidos em oração na manhã do dia 13 de junho, quinta-
feira, às 09 horas, nas dependências da Igreja Congregacional 
Ebenezer. Todos os pastores de nossa Igreja são convidados a 
participar. 
 
REUNIÃO DA ACG 
As Igrejas da Associação Congregacional Gonçalense estarão 
reunidas em caráter administrativo na manhã do dia 15 de junho, 
sábado, às 09 horas, nas dependências da Igreja Congregacional do 
Alcântara. A reunião é aberta a todos. 
 
AJUDE SUA IGREJA CRESCER 
Cumpra seus compromissos financeiros, dê um bom testemunho de 
fé, participe de todas as atividades da Igreja e traga sempre um 
visitante. 



 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 02 – Pela direção do Senhor para nossa Igreja e Ministérios; 
Dia 03 – Pela vida de todos os nossos pastores, especialmente pela 
vida do Pr. Wilson e sua família; 
Dia 04 – Por todas as famílias da Igreja, especialmente pelo casal 
Marcos e Edinalva em cuja casa estaremos reunidos na noite de hoje; 
Dia 05 – Por nosso Corpo de Oficiais, especialmente pela vida do Dc. 
Ginaldo e de toda sua família; 
Dia 06 – Por nossos campos missionários e seus respectivos 
obreiros, especialmente pelo Missionário Djalma e sua família, 
servindo ao Senhor no campo de Tangara da Serra/MT; 
Dia 07 – Por todos os nossos ministérios, especialmente pela vida da 
Ellen e de toda liderança da União Feminina; 
Dia 08 – Por um despertamento espiritual sobre a vida de todos os 
nossos membros e congregados. 
 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 02 – Ct. 01-08; 
Dia 03 – Pv. 01-03; 
Dia 04 – Pv. 04-06; 
Dia 05 – Pv. 07-09; 
Dia 06 – Pv. 10-12; 
Dia 07 – Pv. 13-15; 
Dia 08 – Pv. 16-18. 
 
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 04 – Gabriel Willian Dos Santos Freitas – Tel.: 99544-5997; 
Dia 05 – Thiely Vianna Branco Pinheiro – Tel.:  98004-6441; 
Dia 08 – Daphine Braga Rodrigues – Tel.: 3719-4269; 
Dia 08 – Marcos Fernando Da Silva – Tel.: 4139-2174. 
 
PENSE NISSO 
“Quando novas informações surgem e as circunstâncias mudam já 
não é possível resolver os problemas com as soluções de ontem.” 
(Roger von Oech) 
 


