
PASTORAL 
 
NO PRINCÍPIO DA EQUIDADE 
 
"Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o 
Senhor." 
 
Uma das mais inspiradoras cartas do apóstolo Paulo, sem sombra de 
dúvidas, é a carta destinada aos crentes da cidade de Filipos. Sendo 
uma das cartas escritas em uma de suas prisões, através dela Paulo 
fala sobre a importância da humildade, da alegria, da gratidão, do 
contentamento incondicional, dentre outras coisas. Entre os seus 
diversos conselhos esta aquele que se refere a uma vida equânime, 
destacado no versículo acima. Dependendo da tradução, outros 
substantivos poderão ser usados em lugar da palavra "equidade": 
moderação, amabilidade, bondade, além de outros. Gosto muito da 
ideia da equidade, mesmo não sendo uma palavra tão conhecida, 
principalmente dentro do contexto geral da carta e de seu sentido 
etimológico a partir do texto original grego. Equidade é o substantivo 
feminino com origem no latim aequitas, que significa igualdade, 
simetria, retidão, imparcialidade, conformidade. 
Este conceito também revela o uso da imparcialidade para 
reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se 
tornarem iguais. A equidade adapta a regra para um determinado 
caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Partindo dessa 
definição, considero a equidade como um dos principais parâmetros 
para avaliarmos a importância da contribuição dizimal dentro das 
Igrejas ainda nos dias atuais. Todos nós sabemos que o dízimo é a 
correspondência exata da décima parte de um determinado valor. 
Sendo assim, levando em conta a questão percentual, não existe 
dízimo maior ou menor. Cem reais, no sentido do valor estimado, 
pode até ser menor que mil reais, mas será sempre dez por cento, 
se considerarmos o valor de mil ou dez mil reais respectivamente. 
Quando o apóstolo Paulo nos exorta à vivermos uma vida de 
equidade diante dos homens, ele está dizendo que precisamos viver 
uma vida justa que, se aplicada à questão dos recursos financeiros, 
se revelará de forma simétrica, equivalente e proporcional. O 
princípio da equidade evitará a injustiça dentro da comunidade e 
promoverá uma vivência cristã muito mais compatível com a 
realidade de cada um. A partir desse princípio, nenhuma pessoa, 
absolutamente nenhuma pessoa, poderá se desculpar dizendo não 
ter condições em contribuir. Esse princípio coloca todos os homens 
em nível de igualdade e potencialmente capazes de contribuir. Caso 



você considere o seu dízimo muito alto e, por isso, tenha algum tipo 
de resistência em contribuir com fidelidade, peça ao Senhor que 
diminua o seu salário, abaixe a sua renda. Somente assim você 
poderá contribuir com um valor menor. Que todos nós possamos 
aprender a contribuir com fidelidade e equidade. Isso significa 
contribuir de maneira proporcional, justa e honesta em relação aos 
nossos ganhos. Que o Senhor nos dê a graça de ocuparmos esse 
lugar. 
Com amor, 
Pr. Carlos Henrique. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 08/09 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Pr. Eraldo – Berçário, 
Cláudia, Thaís e Maria Fernanda – Culto Infantil, Eucinéia e Celina – 
Música, Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Ginaldo, Rodrigo, Dcª 
Josefa e Rejane – Som, Rafael – Projeção, Michell. 
 
Quinta-feira – 12/09 
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Camilo, Antonio, Dcª Sueli e Maria Celencina– 
Som, Mylena – Projeção, Michell. 
 
Sábado – 14/09 
19:00hs – ADORESCENTE 
Direção, Lic. Daniel – Mensagem, Peça “Não basta ser crente” – 
Música, Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Alex, Rodrigo, Dcª Josefa 
e Ana Cristina – Som, Pedro Henrique – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 15/09 
09:00hs – CULTO MATINAL  
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Rodrigo, Dcª. Ediméa e Selma 
Lacerda – Som, Roberto Matheus - Projeção, Lúcio. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Nesta terça-feira, às 20 horas. O local será divulgado em nossas 
redes sociais. Todos são bem-vindos. 
 



  
 
VI ENCONTRO DE CASAIS 
De 13 a 15 de dezembro, no Hotel Vila Verde, em Nova Friburgo. 
Valor: R$1200,00 divididos em parcelas. Faça esse investimento em 
seu casamento. Reserve já a sua vaga. Promoção: MCF – Ministério 
de Casais e Famílias. 
 
HOMENS DE AÇÃO 
Uma abordagem bíblica sobre a vida e o ministério de Elias e Eliseu. 
Este será o novo tema da classe dos jovens e adultos. As revistas já 
começaram a ser distribuídas, mas o mais importante é a presença 
de cada um e o desejo de aprender. 
 
ADORESCENTE EM NOSSA IGREJA 
Adolescentes em adoração. Crente ou cristão? Dias 14, as 19 horas, 
com a Igreja Congregacional Betel de Nova Cidade apresentando a 
peça "Não basta ser crente". Dia 15, às 18 horas, com a mensagem 
do Seminarista João Vitor, da Primeira Igreja Batista do Rio do Ouro. 
A presença de todos os irmãos é indispensável. 
 
BAZAR DE TUDO EM FRIBURGO 
Para abençoar a congregação de Nova Friburgo. Roupas e calçados 
novos e usados, todas as idades, brinquedos, utensílios do lar. 
Entregar ao longo do mês de setembro ao casal Antonio e Cláudia. 
 
ORDENAÇÃO MINISTERIAL 
O Licenciado Daniel convida a todos para o culto de ordenação ao 
santo ministério. Será no sábado, dia 28 de setembro, às 19 horas, 
em nossa Igreja. Todos são convidados a participar desse importante 
momento na vida de nosso irmão. 
 
CONTRIBUIÇÃO MISSIONÁRIA 
Nossos missionários contam mensalmente com a contribuição de 
nossa Igreja. Isso só pode acontecer com pontualidade se você 
também fizer a sua contribuição. Portanto, pense quanto você pode 
dedicar mensalmente para esse fim. 
 
RESULTADO DO PLEBISCITO DE OFICIAIS 
Em assembleia de membros realizada no domingo próximo passado, 
todos os nossos oficiais foram confirmados em plebiscito com o 
seguinte percentual de aprovação: 
Pb. Almir - 97% 



Pb. José Roberto - 90% 
Dc. Alex - 82% 
Dc. Ginaldo - 80% 
Dc. Isac - 89% 
Dc. Jorge de Jesus - 71% 
Dc. Sebastião Camilo - 89% 
Dc. Vanderlei - 83% 
Dcª. Edimea - 80% 
Dcª. Josefa - 95% 
Dcª. Selma - 73% 
Dcª. Sueli - 88% 
Na mesma ocasião, o Dc. Marcos foi eleito como presbítero com 85% 
de aprovação. 
 
ELEIÇÃO DE NOVOS OFICIAIS 
Após a indicação de nomes e apreciação dos oficiais, seguimos no 
processo de contatos e entrevistas com os candidatos ao corpo de 
oficiais da Igreja. A eleição será no primeiro domingo de outubro, dia 
06, às 10:30 horas.  
 
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 
Será no primeiro domingo de outubro, dia 06, às 10:30 horas. Na 
pauta: apreciação de relatórios financeiros e eleição de novos 
oficiais. Todos os membros são convidados a participar. 
 
FINANÇAS DA IGREJA 
Esses são os resultados em relação às contribuições financeiras de 
nossa Igreja, no primeiro semestre do ano: 
- 41% contribuíram fielmente de janeiro a junho; 
- 26% contribuíram esporadicamente nesse mesmo período; 
- 33% não contribuíram em nenhum mês; 
- apenas 36% contribuíram no mês de julho. 
Oremos para que essa situação seja revertida. 
 
NOTA DE FALECIMENTO 
Faleceu na manhã desta sexta-feira, dia 06 de setembro, o Sr. 
Adilson Moreira, esposo de nossa irmã Maria Lúcia e pai das irmãs 
Ana Claudia, Ana Paula e Ana Cristina. A cerimônia religiosa 
aconteceu dirigida pelo Pr. Carlos Henrique, auxiliado pelos Dcs 
Marcos e Isac. Vários irmãos de nossa Igreja estiveram presentes ali. 
Rogamos ao Senhor que console cada familiar enlutado. 
 
FORMATURA DA BIA 



Parabenizamos a linda Ana Beatriz Pariz dos Santos pela conclusão 
do primeiro ano do ensino fundamental (antiga alfabetização). A 
Festa do Livro aconteceu no dia 05 de setembro, no Externato Santo 
Antônio. Que o Senhor abençoe a caminhada acadêmica da pequena 
Bia. 
 
RETIRO 2020 
De 21 a 26 de fevereiro, na Pousada Vila Rica, em Itaboraí. 
Parcelamento de setembro de 2019 a janeiro de 2020. Adultos, 
R$450,00, em 5 X R$90,00; crianças de 6 a 9 anos, R$350,00, em 5 
X R$70,00; crianças até 5 anos não pagam. Inscrições abertas. 
 
PASTORES EM ORAÇÃO  
Os pastores da Associação Congregacional Gonçalense e suas 
esposas estarão reunidos em oração aqui em nossa Igreja, na 
próxima quinta-feira, dia 12, às 09 horas. Todos os nossos pastores 
são convidados a participar. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 08 – Pela vida financeira da Igreja e por aqueles que ainda não 
podem contribuir por alguma razão; 
Dia 09 – Pela vida do Pr. Eraldo, seu ministério e projetos, bem como 
por toda sua família; 
Dia 10 – Por todas as famílias da Igreja, especialmente por aquela 
onde estaremos na noite de hoje; 
Dia 11 – Pelo Corpo de Oficiais da Igreja confirmado em nossa última 
assembleia; 
Dia 12 – Pelos jovens de nossa Igreja e por uma vida comprometida 
com o Reino de Deus; 
Dia 13 – Por todos os missionários parceiros de nossa Igreja; 
Dia 14 – Por cada adolescente de nossa Igreja. 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 08 – Ez. 38-39; 
Dia 09 – Ez. 40-41; 
Dia 10 – Ez. 42-43; 
Dia 11 – Ez. 44-45; 
Dia 12 – Ez. 46-48; 
Dia 13 – Jl. 01-03; 
Dia 14 – Dn. 01-03. 
 



ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 
Parabéns ao querido casal que completará, nesta semana, mais um 
ano de união conjugal. Que o Senhor continue abençoando a vida de 
todos: 
Dia 08 – Edgard e Ana Rosa – 24 anos – Bodas de Opala; 
Dia 08 – Nilton e Ana Cláudia – 29 anos – Boda de Erva. 
 
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 08 – Carla Regina Dos Santos Rapiso – Tel.: 97166-8851. 
 
PENSE NISSO 
“O destino não reina sem a cumplicidade secreta do instinto e da 
vontade.” 
(Giovanni Papin) 


