PASTORAL
CONSCIÊNCIA DE PÁSCOA
A celebração da páscoa, momento celebrado no Brasil e na maioria
dos países ocidentais, acontece sempre no domingo após a primeira
lua cheia do equinócio (momento exato do início) da primavera (no
Hemisfério Norte) e do outono (no Hemisfério Sul). Tendo sua origem
mais remota com o povo de Israel, após a sua libertação do jugo do
Egito pela mão forte do Senhor, por volta do ano 1280 a.c., é
estabelecida por ordem do próprio Deus através de seu servo
Moises, para memória desse grande feito ao seu povo (Ex 12: 1-11).
Ganhando um ressignificado em Cristo, com sua ressurreição
significa a libertação da morte para a vida eterna (Mt 26,17-56; Mc
14,12-50; Lc 22,14-62 e Jo 13). Com a secularização da igreja esse
evento que tem sua origem religiosa com fins devocionais, ganha
elementos seculares expressados principalmente na figura do coelho
e do ovo, que representam fertilidade, produzindo com o tempo a
utilização desses símbolos como principal objeto de caracterização
da páscoa. E ainda ocorre o surgimento de um hábito
majoritariamente comercial de se presentear principalmente as
crianças com ovos de chocolate. E ainda por influência católica, que
se abstém de comer carne vermelha em memória ao sacrifício de
Cristo, o peixe na figura do bacalhau é um elemento quase
indispensável na mesa. Em princípio não há nada de tão grave
nessas mudanças, porém quando perdemos o verdadeiro significado
da páscoa em nome de um evento meramente físico, deixamos de
experimentar seu tão profundo significado para a humanidade. Como
então poderemos entender o verdadeiro significado desse momento
tão especial para nós cristãos, diante de tantos ruídos em meia a uma
tão bela sinfonia entoada por Deus nesta celebração? A Bíblia é a
chave para isso, instrumento de inestimável valor para nós, uma vez
que nos revela sem sombra de dúvidas qual é a boa, perfeita e
agradável vontade de Deus para o homem ( Rm 12:2), revelando ao
homem através da fé, pois, a ressurreição que ocorreu não foi apenas
de Cristo, mas de todos aqueles que nele creem (Ef 2:8),
expressando que a morte não pode parar os planos de Deus, tanto
na esfera da humanidade quanto na da eternidade. Diante de um
momento tão rico e cheio de significados, não devemos deixar de
aproveitar cada momento de alegria e comunhão, mesmo com
enfeites de coelho, ovos de chocolate e bombons, produzindo um
ambiente agradável em família, mas sem que se perca o verdadeiro
sentido, que é a ressurreição de Jesus, deixando a mensagem de

que sem sua morte por cada um de nós não poderíamos sequer
experimentar esse alívio momentâneo na tão dura realidade humana
(2Co 1:5), e muito menos, o seguiríamos na ressureição, na qual Ele
é o primogênito (1Co 15:20-23), para experimentarmos a plenitude
da libertação do pecado e consequentemente do sofrimento, na
glória com Deus Pai (Jo 18:36).
Feliz Páscoa!
Sem. Thiago de Paula.

AGENDA SEMANAL
Domingo – 21/04
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Áurea –
Música, Ministério de Louvor e Coral Cantares – Plantão, Dc.
Vanderlei, Brito, Dcª. Sueli e Ana Cláudia – Som, Rafael – Projeção,
Michell.
Quinta-feira – 25/04
19:30hs – CULTO DE EDIFICAÇÃO
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Lic. Daniel – Música,
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Alex, Dc. Aristides e Dcª. Josefa
– Som, Mylena – Projeção, Michell.
Sábado – 27/04
08:00hs – MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Direção, Dc. Marcos – Mensagem, Pr. Luis Felipe Cortes – Música,
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Antonio, Dcª
Sueli e Selma Lacerda – Som, Roberto Matheus – Projeção, Michell.
Domingo – 28/04
09:00ha – CULTO MATINAL
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Lic. Wanderlea – Música,
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Márcio Cunha,
Dcª. Edimea e Selma Lacerda – Som, Pedro Henrique – Projeção,
Lúcio.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Na próxima terça-feira, dia 23, das 20 às 21 horas, estaremos
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez
estaremos na casa da irmã Cristiane que se situa a Rua Senador
Pereira Lobo, 21, 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.
VIVO ESTÁ!
O Coral Cantares apresenta: VIVO ESTÁ! Um inspirativo musical de
Páscoa. Hoje, às 18 horas. Venha assistir e não deixe de trazer o seu
convidado especial.
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.
ANIVERSÁRIO DA UAF
Nossa União Feminina faz aniversário. O culto especial será no
próximo domingo, dia 28, às 18 horas. Venha e traga o seu
convidado.
CANTINA DO MCF
Hoje é dia do Ministério de Casais e Famílias oferecer a você uma
deliciosa cantina, após o nosso culto da noite. Portanto, não vá
embora sem antes dar uma passada em nosso salão social.
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Será no próximo sábado, 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.

REUNIÃO DE CASAIS
No próximo domingo, 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.
ENCONTRO DE ORAÇÃO PARA OFICIAIS
A Associação Congregacional Gonçalense convida a todos os oficiais
eclesiásticos para um grande encontro de oração. Será na próxima
quinta-feira, dia 25 de abril, às 09 horas, no templo da Igreja
Congregacional de Amendoeira. A Dcª Keyla Nícia é a coordenadora
do encontro.
EVANGELISMO DA UAF
Na próxima quinta-feira, dia 25, a partir das 15 horas, as irmãs de
nossa União Feminina estarão realizando um trabalho de
evangelização e entrega de convites para o culto do próximo
domingo. A área a ser alcançada é a área próxima da Igreja. Todos
que desejarem participar desse trabalho são muito bem-vindos.
REUNI8ÃO ACG
As Igrejas da Associação Congregacional Gonçalense estarão
reunidas em mais um encontro administrativo. A reunião será no
próximo sábado, dia 27, a partir das 09 horas, nas dependências da
Igreja Congregacional do Alcântara. A reunião é aberta a todos.
HOMENS EM REUNIÃO
A Federação de homens da ACG se reunirá em caráter administrativo
no próximo sábado, dia 27, a partir das 09 horas, nas dependências
da Igreja Congregacional do Alcântara. Todos os homens são
convidados a participar.
FESTA DA AMIZADE
O CERVHU (Centro Evangélico de Recuperação da Vida Humana)
promoverá mais uma edição de sua Festa da Amizade. Será no dia
primeiro de maio, quarta-feira, feriado nacional, a partir das 09 horas,
em suas dependências, no distrito de Sambaetiba.

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 21 – Por todos aqueles, amigos e familiares, que ainda não
tiveram um encontro real com o Senhor Jesus;
Dia 22 – Por cada irmão que faz parte de nosso Ministério de Louvor;
Dia 23 – Por nosso Circuito de Oração e pela família de nossa irmã
Cristiane que nos acolherá no dia de hoje;
Dia 24 – Por nosso Ministério de Ensino, especialmente pela vida
daqueles que se dedicam a ensinar através de nossa Escola
Dominical;
Dia 25 – Pelo Ministério de Evangelismo e Missões de nossa Igreja,
especialmente por nossos campos missionários e seus obreiros;
Dia 26 – Pelo trabalho desenvolvido por nosso Ministério de Ação
social, especialmente pelas famílias assistidas por este ministério;
Dia 27 – Pela consagração integral de nossas vidas ao Senhor.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Parabenizamos os casais abaixo relacionados que, durante esta
semana, estarão completando mais um aniversário de casamento.
Dia 21 – Dickson e Dulce – 63 anos (Bodas de Sandalo);
Dia 27 – Alex e Cristina – 17 anos (Bodas de Crisopázio).
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 21 – 2 Sm. 01-04;
Dia 22 – Sl. 06, 08-10, 14, 16, 19 e 21;
Dia 23 – 1 Cr. 01-02;
Dia 24 – Sl. 43-45, 49, 84-85, 87;
Dia 25 – 1 Cr. 03-05;
Dia 26 – Sl. 73, 77-78;
Dia 27 – 1 Cr. 06.
PENSE NISSO
“Nada é imutável, tudo flui, estamos em constante movimentação.”
(Heráclito)

