
PASTORAL 
 
NEM UMA HORA? 
 
Eles deixaram tudo – casa, família, trabalho, bens, projetos pessoais, 
investimentos seculares, segurança e estabilidade humanas, dentre 
outras coisas – para seguir a Jesus. Eles conviveram com o Mestre 
durante aproximadamente três anos e, nesse período de tempo, 
viram milagres de todas as ordens, como por exemplo: pessoas 
sendo curadas de diversos tipos de doenças, gente liberta de 
espíritos malignos, mortos ressuscitando e, além e muito mais que 
tudo isso, testemunharam encontros que culminaram em grandes e 
verdadeiras conversões. Eles participaram da intimidade de Jesus, 
comeram com Ele, se afastaram do tumulto e ficaram a sós, ouviram 
seus ensinos, consideraram suas orientações e se admiraram de sua 
doutrina. Porém, nada disso foi suficiente para evitar que uma 
natureza humana frágil e vulnerável às fraquezas da carne se 
revelasse e deixasse à mostra quem de fato eles eram. Isso 
aconteceu já nos momentos finais da caminhada terrena entre Jesus 
e os seus discípulos, no Getsêmani, no momento de maior tristeza, 
angústia e aflição do Mestre, quando este pede a Pedro, Tiago e João 
que perseverassem com ele em oração. Todos estavam 
profundamente tristes, mas enquanto Jesus orava, eles dormiam. E 
foi assim que Jesus perguntou: “Simão, tu dormes? Não pudeste 
vigiar nem uma hora?” (Mc. 14:37). Uma hora aqui não significa 
necessariamente 60 segundos ou qualquer outra fração de tempo 
cronológico. Uma hora aqui representa o tempo necessário, possível, 
disponível, generoso, mínimo diante de tão grande necessidade. Tal 
realidade não é nada diferente entre os discípulos de Jesus nos dias 
atuais. Os motivos podem ser muito diferentes, mas da mesma 
forma, também não podemos muita coisa nos dias de hoje. Não 
podemos orar “nem uma hora”. Não podemos refletir na Palavra “nem 
uma hora”. “Nem uma hora” sequer conseguimos ficar assentados e 
quietos em reverência ao Senhor que está sendo cultuado. Se “nem 
uma hora”, não é somente fração de tempo, então podemos dizer 
que “em nenhum momento” podemos caminhar para a Igreja a fim de 
estarmos em comunhão com nossos irmãos. Em nenhum momento 
podemos nos dispor a servir ao Reino. “Nem uma hora” 
conseguirmos ser fieis e nos mantermos desejosos de renunciar algo 
para seguir ao Mestre. É muito triste saber que ainda hoje muitos 
crentes não tem “nem uma hora” de qualidade para oferecer ao 
Senhor. É negativamente surpreendente saber que temos muitas 
horas para muitas coisas, mas “nem uma hora” para aquele que fez 



tudo por nós. “Nem uma hora” pode ser a expressão da indiferença, 
da letargia, do cinismo, da frieza, da incredulidade, da dureza do 
coração, da insensibilidade, da falta de amor e temor. Eles deixaram 
tudo para seguir a Jesus, conviveram com e participaram de sua 
intimidade, mas no final não tiveram “nem uma hora” para estar com 
Ele. Maior risco corremos nós, todos os dias, diante de tantas 
demandas da vida, de tanto apelo secular, de também não 
encontrarmos “nem uma hora” para estar com Ele. 
Com amor, 
Pr. Carlos Henrique. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 07/07 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Cláudia e Jane 
– Culto Infantil, Celina e Cristiane - Música, Ministério de Louvor e 
Brilho de Cristo – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Brito, Dcª. Sueli e 
Selma – Som, Roberto Matheus – Projeção, Lúcio. 
 
Quinta-feira – 11/07 
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Ginaldo, Antonio, Dcª Ediméa e Maria 
Celencina – Som, Mylena – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 14/07 
09:00ha – CULTO MATINAL 
Direção, Pr. Carlos Henrique - Mensagem, Lic. Isabela Mota – 
Música, Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, 
Anderson, Dcª. Sueli e Selma – Som, Pedro Henrique – 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. O local do 
encontro será divulgado em nossas redes sociais. Todos são 
convidados a participar.  
 
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. Agora com nova data. De 02 a 04 de 
agosto, no Sítio Emanuel, em Itaboraí. Valor: R$150,00. Inscrições 
com o Licenciado Daniel. 
 
IRMÃOS VOLUNTÁRIOS 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. 
 
AULAS DE ARTESANATO 
As aulas de artesanato estão de volta em nossa Igreja. Sob a 
coordenação da irmã Noemi, elas acontecem todas as sextas-feiras, 
sempre das 13 às 17 horas. Maiores informações com a própria irmã. 
 
EBF 2019 
Anote em sua agenda. Dias 24, 25 e 26 de julho, das 14 às 17 horas, 
aqui em nossa Igreja. Precisamos de voluntários para trabalhar e 
material didático como doação. Os irmãos que desejarem contribuir 
de ambas as formas devem procurar imediatamente a irmã Virginia. 
 
FESTA DA ROÇA 
Aqui os jovens convidam e você diz: Sim sinhô! Sábado, dia 27 de 
julho, a partir das 18:30hs. Só vem! 
 
ALMOÇO ESPECIAL 
Os adolescentes convidam. Almoço especial em prol do 
Acampamento Teen. Domingo, dia 21 de julho, a partir das 12 horas. 
Compre o seu convite e participe dessa obra. 
 
DIA DE COLHEITA 
Hoje é dia de colheita em nossa Igreja. Traga o seu quilo de alimento 
não perecível e ajude o nosso Ministério de Ação Social na confecção 
de algumas cestas básicas. As famílias atendidas por esse serviço 
agradecem. 
 
DIA DOS AVÓS 
No dia 28 de julho, domingo, no culto da noite, estaremos 
agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos avós. Será pregadora 



a Dcª Keyla Nícia, da Igreja Congregacional do Alcântara. 
Esperamos todas as famílias presentes, principalmente avós e netos. 
 
CULTO JOVEM 
Na próxima quinta-feira, dia 11, os jovens de nossa Igreja estarão a 
frente do Culto de Edificação, tanto na direção quanto na mensagem. 
Separe uma hora desta noite e venha participar. 
 
PASTORES EM ORAÇÃO 
Na próxima quinta-feira, dia 11, às 09 horas, nas dependências da 
Igreja Congregacional de Lagoinha, os Pastores das Igrejas da 
Associação Congregacional Gonçalenses estarão reunidos em 
oração. Todos os Pastores são esperados ali. 
 
ESTUDO DE VIDA CRISTÃ 
Por causa de nossa Escola Bíblica de Férias, o estudo da Revista 
Vida Cristã foi antecipado para a quinta-feira, dia 18, às 17 horas, 
aqui mesmo em nossa Igreja. A irmã Ellen conta com a presença de 
todas as irmãs. 
 
ANIVERSÁRIO DO CONGREGACIONALISMO  
Já está marcado. Será no sábado, dia 17 de agosto, às 16 horas, nas 
dependências da Igreja Congregacional de Venda das Pedras. 
Separe esta data e venha celebrar os 164 anos do 
congregacionalismo brasileiro. 
 
REUNIÃO DA JUNTA GERAL 
No próximo sábado, dia 13, a partir das 09 horas, na sede da União 
das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. A reunião é 
aberta a todos. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 07 – Pelo momento de transição em nossa zeladoria; 
Dia 08 – Pelos pastores evangélicos brasileiros; 
Dia 09 – Por todas as famílias da Igreja e, em especial, pela casa 
onde estaremos na noite de hoje; 
Dia 10 – Pelo corpo de oficiais da Igreja e, hoje, especialmente pela 
vida do Dc. Alex e sua família; 
Dia 11 – Pelo Projeto Missionário Nilson Braga, que acontecerá a 
partir da próxima semana na cidade de Campos do Jordão; 



Dia 12 – Por todos os nossos ministérios. Hoje, ore especialmente 
pelo Ministério de Casais e Famílias; 
Dia 13 – Pela segurança em nossa cidade. 
 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 
Parabenizamos os casais que ao longo desta semana completarão 
mais um aniversário de casamento. Que o Senhor a todos abençoe 
rica e abundantemente: 
Dia 07 – Leandro e Luciana – 12 anos (Bodas de Seda); 
Dia 12 – Rafael e Veronica – 05 anos (Bodas de Madeira). 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 07 – Jn. 01-04; 
Dia 08 – 2 Rs. 15; 2 Cr. 26; 
Dia 09 – Is. 01-04; 
Dia 10 – Is. 05-08; 
Dia 11 – Am. 01-05; 
Dia 12 – Am. 06-09; 
Dia 13 – 2 Cr. 27; Is. 09-12. 
 
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 11 – Anna Beatriz Mendonça Moreira Monte – Tel.: 3708-7842; 
Dia 11 – Ocir Moreira Costa – Tel.: 98912-1832. 
 
PENSE NISSO 
“Você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo.” 
(Mahatma Gandhi) 


