PASTORAL
CAMINHOS
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 14.6)
A vida nos oferece diversos caminhos. Alguns são caminhos de vida,
outros, de morte. Neste mês em que comemoramos a Páscoa,
trazemos a memória alguns caminhos importantes registrados na
Bíblia: o caminho até o Gólgota: Jesus percorreu esse trajeto
carregando a cruz pesada. Sabemos que além do peso físico, do
estresse, das fortes dores, havia também o sofrimento emocional,
que começou quando foi traído por um de seus discípulos, negado
por outro, vítima de um julgamento totalmente falho, mas, fica claro
que, de todos, o peso espiritual da cruz, foi o mais intenso. Ali ele
teve a clara percepção dos efeitos da humanidade decaída e
destituída da comunhão com Deus, tornando-se apto, através de sua
própria dor, a compadecer-se de nossa realidade; o caminho de
Emaús: antes de saberem da ressurreição de Jesus, os discípulos
estavam como cegos a despeito da proximidade dele. Muitas vezes
caminhamos pela vida vencidos. Embora Jesus esteja tão perto, não
o percebemos; O caminho de Damasco: Esse é o caminho da mais
importante conversão da história. Nesse caminho, aquele que
perseguia, passou a ser perseguido. O Senhor quebrou todas as
resistências de Paulo. A voz do Senhor é poderosa, é irresistível; O
único caminho: Jesus é o único caminho. É a verdade que alimenta
a nossa mente, que satisfaz a nossa alma, que restaura a nossa
esperança. Ele é o caminho da vida “e correram para contar tudo aos
discípulos” (Mt28.8b). O que ocorreu naquele domingo de Páscoa foi
algo sem igual e indescritível. A tristeza e o medo das mulheres
transformaram-se em sentimento de alegria. O caminho da morte e
do túmulo transformou-se no caminho da verdadeira vida. Para
compreender o real sentido da Páscoa, não basta sermos colocados
diante do tremor da terra, da pedra removida, do túmulo vazio, da
presença do anjo, do medo e da alegria que as mulheres sentiram. É
necessário que tenhamos um encontro com o ressuscitado, que tira
de nós o abatimento e o medo. Ele quer que levemos a sério a sua
ordem: “vão dizer aos meus irmãos...” divulguem ao mundo o
acontecido”. Jesus chamou de irmãos, justamente aquelas pessoas
que o negaram e abandonaram. Dessa forma, ele traça um novo
caminho. Um caminho que é um novo começo para uma nova relação
com Deus e com as pessoas. Com a ressurreição, há início a nova

criação de Deus. aquelas mulheres voltaram à normalidade de seu
dia a dia após o acontecimento da Páscoa. Nós também temos nosso
cotidiano, nosso trabalho, nossas preocupações, nossos sucessos e
insucessos, nossos medos, sofrimentos e nossas dores, não por
último, nossas sepulturas. Importa que nosso dia a dia seja
determinado por aquele que ressuscitou e trouxe vida nova e plena
para dentro de nossa realidade. Em meio a um mundo de destruição
e morte, sejamos testemunhas, em palavras e ações, da vida
verdadeira, com a qual fomos agraciados pelo Senhor ressuscitado.
Que caminhos você tem trilhado? Que o nosso Deus abra os nossos
olhos para que não vejamos apenas sepulturas fechadas, mas sim,
a vida que ele nos dá. Que ele não permita que equívocos nos
impeçam de ter olhos, ouvidos e corações sempre bem abertos para
o maravilhoso acontecimento da Páscoa, que inaugura a nova
criação. O túmulo de Jesus vazio é a maior prova da vitória de Cristo
sobre a morte; é o sustentáculo de nossa fé. A pedra foi removida.
Nem a morte pode detê-lo. A Páscoa é vida, esperança, alegria,
consolo e adoração. O túmulo está vazio! Cristo vive! Aleluia!
Wanderléa Roseira

AGENDA SEMANAL
Domingo – 14/04
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção, Dc. Marcos - Mensagem, Arthur Bernard – Berçário, Ana
Paula – Culto Infantil, Márcio Cunha e Celina – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Alex, Márcio Cunha, Dcª. Sueli e Alice – Som,
Roberto Matheus - Projeção, Michell.
Quinta-feira – 18/04
19:30hs – CULTO DE EDIFICAÇÃO
Direção, Pr. Carlos Henrique - Mensagem, Pr. Paulo Carvalho –
Música, Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Isca, Antônio e Dcª.
Josefa – Som, Mylena – Projeção, Michell.
Domingo – 21/04
09:00ha – CULTO DE PÁSCOA
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor e Brilho de Cristo – Plantão, Dc. Ginaldo, Rodrigo, Dcª.
Edimea e Ana Cristina – Som, Rafael – Projeção, Lúcio.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA

Na próxima terça-feira, dia 16, das 20 às 21 horas, estaremos
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez
estaremos na casa da irmã Carmem Mirian que se situa a Rua
Hermes Fontes, 66, Mutondo. Todos são 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. Nosso alvo: 1000 latas
doadas.
A VERDADEIRA PÁSCOA
Esse é o título do lindo musical que o conjunto Brilho de Cristo
apresentará na manhã do próximo domingo, dia 21, domingo de
Páscoa, às 09 horas. Certamente será uma manhã muito especial.
VIVO ESTÁ!
O Coral Cantares apresenta: VIVO ESTÁ! Um inspirativo musical de
Páscoa. Próximo domingo, dia 21, às 18 horas. Venha assistir e não
deixe de trazer o seu convidado especial.
SANTA CEIA REGIONAL
Todas as Igrejas de nossa Associação Regional estarão juntas,
celebrando a Santa Ceia do Senhor, em memória de Jesus. Próxima
sexta-feira, dia 19, feriado nacional, às 09 horas, no templo da Igreja
Congregacional do Alcântara. Nos encontramos lá!
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
Será no próximo 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.
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.
TEEN ON

Os adolescentes convidam. Próximo sábado, dia 20, às 18 horas, em
nossa Igreja. Um encontro aberto, um papo franco e uma
oportunidade de troca. Contamos com sua presença.
ANIVERSÁRIO DA UAF
Nossa União Feminina faz aniversário. O culto especial será no
domingo, dia 28 de abril, às 18 horas. Venha e traga o seu convidado.
CANTINA DO MI
O Ministério Infantil de nossa Igreja estará à frente da cantina de hoje.
Após o culto, suba ao nosso salão social e desfrute de um bom tempo
de comunhão.
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Será no último sábado do mês, dia 27, às 08 horas. O Pr. Luis Felipe
Cortes, da Igreja Congregacional de Vila Paraíso, será o pregador.
Aguardamos por você e toda sua família.
PIQUENIQUE DA MATURIDADE
Passeio ao Sítio da Família Valcacer com café da manhã, almoço,
piquenique, atividades, devocional, brincadeiras, piscina e muita
emoção! Dia 04 de maio, sábado, saída as 07 horas e retorno às 17
horas. Valor, R$60,00, fora a passagem. Informações e inscrições
com as irmãs Ellen e Isabela. Vagas limitadas com prioridade para
os idosos.
ESTUDO DE VIDA CRISTÃ
As irmãs de nossa União Feminina estarão reunidas para mais um
estudo da revista Vida Cristã. Será na próxima quinta-feira, dia 18,
às 15 horas. Todos são convidados.
REUNIÃO DE CASAIS
No último domingo do mês de abril, dia 28, às 10 horas, teremos uma
reunião muito especial com todos os casais da Igreja. Se você é
casado, membro ou congregado, separe essa data para estar com a
gente.
VIAGEM MISSIONÁRIA AO LESTE EUROPEU
De 26 de setembro a 10 de outubro. Conheça a realidade evangélica
da Croácia, Eslovênia e Servia e conviva com nossos missionários
que estão servindo ali. Informações com o Pr. Carlos Henrique.

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 14 – Pelo término do Projeto Espanha 2019 e pelo retorno de
nossos irmãos brasileiros;
Dia 15 – Pelo terceiro encontro de singulares que será realizado em
agosto;
Dia 16 – Por nosso circuito de oração, em especial pela casa que
será visitada no dia de hoje;
Dia 17 – Pela organização de nosso próximo encontro de casais;
Dia 18 – Por um despertamento espiritual na vida de nossos irmãos;
Dia 19 – Pelas celebrações da Semana Santa como uma
oportunidade de testemunho cristão;
Dia 20 – Por nossas crianças e pelo musical que elas apresentarão
no dia de amanhã.
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 14 – 1 Sm. 21-24;
Dia 15 – Sl. 07,27,31,34 e 52;
Dia 16 – Sl. 56, 120, 140-142;
Dia 17 – 1 Sm. 25-27;
Dia 18 – Sl. 17, 35, 54 e 63;
Dia 19 – 1 Sm. 28-31; Sl. 18;
Dia 20 – Sl. 121, 123-125, 128-130.
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 14 – Zilda Sales Borges – Tel.: 2602-7063;
Dia 14 – Jorge Rogério Pereira Vicente – Tel.: 2626-4589;
Dia 16 – Yasmin Dos Santos Rapiso – Tel.: 3074-1808;
Dia 16 – Ana Rosa Moreira Da Rocha Campos – Tel.: 2614-3754;
Dia 17 – Humberto Moreira Da Rocha Campos – Tel.: 2604-3754;
Dia 17 – Mauro Garcez Da Rocha – Tel.: 99615-4066;
Dia 19 – Ana Beatriz Pariz Dos Santos – Tel.: 2603-8836.
PENSE NISSO
"Mude. Isto tem o poder de enobrecer, curar, estimular, surpreender,
abrir novas portas, trazer experiência nova e criar excitação na vida.
Certamente vale o risco."
(Leo Buscaglia)

