PASTORAL
AFINAL, QUEM É O FILHO DE BELIAL?
A expressão “filho de Belial”, nem sempre é bem compreendida
dentro dos relatos bíblicos em que aparece. Por se apresentar como
um nome próprio, há uma tendência natural de pensarmos que se
trata de uma entidade espiritual, um deus pagão, um demônio ou
mesmo um sinônimo ou modo de se referir a Satanás. Basta
consultarmos outras traduções e versões bíblicas para desfazer essa
dúvida e perceber que “filho de Belial” é uma forma de tratamento
que revela o caráter moral de um homem quando afastado de Deus.
Por isso, “filho de Belial” pode significar: homem vadio, pessoa
perversa, aquele que comete o mal, ímpio, maligno, sem moral,
dentre outros significados. Essa foi a ideia que o sumo sacerdote Eli
teve a respeito de Ana, mãe de Samuel, ao vê-la no santuário,
chorando e movendo os lábios sem sair deles som algum. Diante
dessa cena, Eli, levado pelas aparências, a teve por embriaga. Ao
ser tratada dessa forma, Ana diz: “Não tenhas, pois, a tua serva
por filha de Belial;” (1 Sm. 1:16). O juízo que Eli fez não estava
correto, uma vez ter sido elaborado a partir daquilo que ele achou,
segundo o que lhe parecia. Muito diferente disso, não baseado nas
aparências, mas nos fatos e no testemunho de todo o povo de Israel,
é assim que são chamados Hofni e Finéias, filhos do sacerdote:
“Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial; não conheciam
ao Senhor” (1 Sm. 2:12). Afinal, quem de fato deveria ser
considerado filho de Belial? Ana ou os filhos de Eli? Aquela que fora
julgada pela aparência ou aqueles denunciados por seus próprios
atos? Existem pessoas e famílias que funcionam exatamente assim,
fecham os olhos para os seus erros e arregalam para os erros dos
outros. Na verdade, quando isso acontece, estamos tratando de um
modelo familiar disfuncional. Em uma família disfuncional, o
problema nunca é nosso, mas sempre do outro. Nas famílias que se
comportam desse jeito, os filhos são sempre uns “santos”, enquanto
os filhos dos outros são uns “encapetados”. Nesse modelo
disfuncional, os erros não são revelados, mas escondidos enquanto
revelamos e tornamos públicos os erros dos outros. No senso
comum, muito equivocadamente, apesar de ser uma prática
constante, dizem que a melhor defesa é o ataque. Quando atacamos
o outro denunciando os seus defeitos e expondo os seus erros, na
verdade, estamos tentando com que não vejam os nossos próprios
defeitos e erros, talvez até porque nós mesmos ainda não os
tenhamos visto e percebido. O ataque até pode ser uma maneira de

nos defendermos, o problema é que ninguém cresce ou se
transforma quando age assim. Crescemos ou nos transformamos,
individualmente ou enquanto família, quando percebemos e
assumimos nossos defeitos e buscamos melhorar como seres
humanos. Eli julgou a Ana, mas não julgou os seus próprios filhos.
Enxergou bem os considerados erros de fora, mas fechou os olhos
para os erros de dentro. Resultado disso: a destruição total de sua
família. Proteja a sua família. Preserve a você mesmo. Aprenda a
olhar primeiro para dentro, para depois olhar para fora.
Com amor,
Pr. Carlos Henrique.

AGENDA SEMANAL
Domingo – 19/05
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Cláudia, Thaís
e Letícia – Culto Infantil, Eucinéa e Cristiane - Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Rodrigo, Dcª. Ediméa e Selma
Lacerda – Som, Rafael – Projeção, Michell.
Quinta-feira – 23/05
19:30hs – CULTO DE EDIFICAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Ginaldo, Antonio e Dcª. Ediméa e Virgínia –
Som, Mylena – Projeção, Michell.
Sábado – 25/05
08:00hs – MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Direção, Dc. Marcos – Mensagem, Pr. Wagner Araújo – Música,
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Antonio, Dcª
Ediméa e Selma Lacerda – Som, Roberto Matheus – Projeção,
Michell.
19:30HS – CULTO DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Pr. Jeferson Alvarenga –
Música, Ministério de Louvor e Coral Cantares – Plantão, Dc.
Ginaldo, Dc. Aristides, Dcª Josefa e Alice – Som, Pedro Henrique –
Projeção, Roberto Matheus.
Domingo – 26/05
09:00ha – CULTO MATINAL

Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Vanderlei, Rodrigo, Dcª. Sueli e Áurea – Som,
Roberto Matheus – Projeção, Tuany.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Na próxima terça-feira, dia 21, das 20 às 21 horas, estaremos
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez
estaremos na casa da irmã Dcª Maria Ernestina, no bairro do
Mutondo. Todos são bem-vindos.
ACONTECE NAS MELHORES FAMÍLIAS
Uma abordagem bíblica que toca à nossa realidade.
Quinta-feira, às 19:30 horas. Venha e traga o seu convidado.
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. Venha comemorar o dia dos
namorados participando de um lindo e delicioso jantar. Valor do
convite para o casal, R$120,00. Vagas limitadas e já se esgotando.
Reserve já o seu. Promoção: MCF.
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Será no próximo sábado, dia 25, às 08 horas. Pregador, Pr. Wagner
Araújo, da Igreja Congregacional de Venda das Pedras. Venha e
traga o seu convidado.
NOSSA IGREJA FAZ 52 ANOS
E o culto especial será no próximo sábado, dia 25, às 19:30 horas.
Será pregador o Pr. Jeferson Alvarenga, da Igreja Presbiteriana do
Barreto. Neste dia especial, esperamos ver todos os membros e
congregados presentes.
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.

DIA DOS OFICIAIS
As Igrejas de nossa Associação Regional estarão reunidas no dia
primeiro de junho, às 19 horas, no templo da Primeira Igreja
Evangélica Congregacional da Trindade, para um grande culto de
ações de graças pela vida dos nossos oficiais eclesiásticos. Todos
são convidados, especialmente nossos presbíteros, diáconos e
diaconisas e suas respectivas famílias.
OFICIAIS EM ORAÇÃO
Na próxima quinta-feira, dia 23, às 09 horas, os oficiais das Igrejas
da Associação Congregacional Gonçalense estarão reunidos em
oração, nas dependências da Igreja Congregacional Aliança com
Cristo, no bairro do Jardim Bom Retiro. Todos os nossos irmãos
oficiais são convidados a participar.
REUNIÃO FEUHEC
Os homens que fazem parte das Igrejas da Associação
Congregacional Gonçalense estarão reunidos mais uma vez em
caráter administrativo. Trata-se da reunião plenária da Federação
dos Homens Congregacionais da ACG. A reunião será no próximo
sábado, dia 25, às 09 horas, nas dependências da Igreja
Congregacional do Alcântara. Você, homem, é convidado a
participar.
CANTINA MI
A cantina de hoje à noite em nossa Igreja será promovida pelo
Ministério Infantil. Após o culto, não vá embora sem antes dar uma
passada em nosso salão social e contribuir com o trabalho de nossas
crianças.
POSSE DO NOVO PASTOR EM FRIBURGO
A Congregação de Nova Friburgo tem novo pastor. Tomou posse
hoje, em culto especial realizado às 10 horas, o Pastor Sebastião
Gomes. A Congregação de Nova Friburgo é um trabalho da Igreja
Congregacional do Barreto. Desejamos ao Pr. Sebastião um
abençoado ministério naquela localidade.
OFERTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
Quem faz aniversário ganha presente. Por isso, estabeleça em seu
coração uma oferta de gratidão pela passagem do aniversário de
nossa Igreja. A oferta será recolhida no culto do sábado e do domingo
à noite. Não deixe de participar desse momento especial.

SEMANA DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Durante toda essa semana, sempre às 15 horas, nossa União
Feminina se reunirá para orar pelas famílias, nos seguintes lares:
segunda-feira, residência da irmã Enaide; quarta-feira, residência da
irmã Noemi; quinta-feira, residência da irmã Helena; e na sexta-feira,
residência da irmã Janete. Lembrem-se: os princípios estabelecidos
pelo Senhor são inegociáveis.
ASSEMBLÉIA DE MEMBROS
Nosso próximo encontro administrativo acontecerá no primeiro
domingo do mês de junho, dia 02, às 10:30 horas. Qualquer assunto
a ser discutido em reunião deverá chegar às mãos do Pastor Carlos
Henrique até o domingo, dia 26. Todos os membros estão
convocados a comparecer.
DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 19 – Pela Congregação de Nova Friburgo e pela posse de seu
novo Pastor;
Dia 20 – Por todos os nossos Pastores, especialmente pela vida do
Pr. Eraldo e toda sua família;
Dia 21 – Por todas as famílias da Igreja, especialmente pela vida e
família da irmã Dcª Maria Ernestina, onde nos reuniremos hoje à
noite;
Dia 22 – Por nosso Corpo de Oficiais, especialmente pela vida do Pb.
José Roberto, pelo seu pai que encontra-se enfermo, bem como por
toda sua família;
Dia 23 – Por nossos Campos Missionários e obreiros, especialmente
pela vida do Pr. Aderson, da Cristina e da Ághata, servindo ao Senhor
no campo de Aracruz – ES;
Dia 24 – Por todos os nossos ministérios, especialmente pela vida do
Lic. Daniel e pelo Ministério com Adolescentes;
Dia 25 – Por cada membro da Igreja, especialmente por aqueles que
se encontram afastados.
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 19 – 2 Sm. 19-21;
Dia 20 – Sl. 5, 38, 41-42;
Dia 21 – 2 Sm. 22-23; Sl. 57;
Dia 22 – Sl. 95, 97-99;
Dia 23 – 2 Sm. 24; 1 Cr. 21-22; Sl. 30;

Dia 24 – Sl. 108-110;
Dia 25 – 1 Cr. 23-25.
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO
Parabenizamos os casais que estão completando mais um ano de
união conjugal. Que o Senhor os abençoe abundantemente:
Dia 13 – Carlos e Jane – 41 anos – Bodas de Seda
Dia 14 – Pr. Sérgio e Monique – 14 anos – Bodas de Marfim
Dia 17 – João e Ediméa – 05 anos – Bodas de Madeira
Dia 18 – Ocir e Rosilene – 06 anos – Bodas de Açucar
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 19 - RENATO SILVA MARINHO - TEL.; 3933-1030
Dia 19 - ROBERTO SILVA MARINHO - TEL.: 3933-1030
Dia 22 - NOEMIR DE CARVALHO BARBOZA - TEL.: 98628-7974
Dia 22 - JORGE GOMES DE CARVALHO - TEL.: 98645-8789

PENSE NISSO
“O único homem que eu conheço que se comporta sensatamente é
o meu alfaiate; ele toma minhas medidas novamente a cada vez que
ele me vê. O resto continua com suas velhas medidas e espera que
eu me encaixe nelas.”
(George Bernard Shaw)

