PASTORAL
“POR QUE TE ASSENTAS SÓ?”
Desde a chamada em Midiã até o momento em que se aproxima do
monte Sinai – pouco tempo depois de ter saído do Egito junto com o
povo –, é notório como Moisés assume a responsabilidade pela
transição dos israelitas da escravidão para a liberdade. Ele sabe que
a tarefa não é fácil e que não termina com a saída do Egito, pois a
promessa de Deus refere-se a algo maior – levar o povo à terra a
qual o Senhor jurara dar a Abraão, Isaque e Jacó (Êx 6.6-7).Enquanto
dão os primeiros passos fora do domínio egípcio, os israelitas
presenciam eventos extraordinários que revelam a presença de Deus
entre eles: águas amargas tornadas doces; o envio do maná e de
codornizes; a água que sai da rocha; a primeira vitória em guerra.
Mas, além de conviver com o incomum, eles também precisam
aprender a lidar com o cotidiano e com o desafio de tornar-se o povo
de Deus. Se apenas os homens, sem contar as mulheres e crianças,
são 600 mil pessoas, não é difícil imaginar quantas questões de
ordem prática relacionadas ao bem-estar e à convivência deviam
surgir diariamente. Consciente disso, além do compromisso de
conduzir o povo à terra prometida, Moisés assume o papel de juiz, o
que significa ouvir, discernir, ensinar, aconselhar e julgar todas as
demandas daquela multidão. Que duro trabalho! Embora bemintencionada, a maneira de Moisés receber o povo para julgar as
suas causas e a decisão por fazer o trabalho sozinho não é boa, e é
Jetro, seu sogro, que o ajuda a entender que se continuasse a
proceder assim ele e o povo desfaleceriam. Ao confrontar Moisés,
Jetro não é indelicado nem zomba de sua liderança, mas observa e
demonstra interesse em livrar o genro da angústia e do grande perigo
da solidão. Suas perguntas revelam genuína preocupação: “Que é
isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está
em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol?” (Êx 18.14).
Jetro é um homem experiente, que não apenas faz perguntas difíceis,
mas também escuta e aponta uma maneira mais promissora de
ajudar o povo. Após ouvir o argumento de Moisés, ele o aconselha:
“Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus,
ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em
que devem andar e a obra que devem fazer”. E diz mais: “Procure
entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de
verdade, que aborreçam a avareza; põe-nos sobre eles por chefes
de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez para que
julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas

toda causa pequena eles mesmos julgarão; será assim mais fácil
para ti, e eles levarão a carga contigo” (Êx 18.19-22). Com essas
palavras, Jetro incentiva a participação estratégica de homens
tementes a Deus no trabalho de Moisés e este, reconhecendo o bom
conselho de Jetro, nomeia homens interessados no estabelecimento
da justiça e da paz para que julguem com ele. Dali para frente ele
não se senta mais só. Em outra ocasião, Deus ouve a oração de
Moisés e capacita setenta anciãos de Israel para ajudá-lo no duro
trabalho de cuidar do povo (Nm 11.16-17). Desta feita, Deus não
apenas provê ajudantes para compartilhar a carga, mas também faz
com que uma porção do Espírito que está sobre Moisés seja dada a
eles. Em tempos de individualismo e solidão, as perguntas e os
conselhos de Jetro são oportunos. Eles lembram que a dinâmica da
vida em comunidade deve ser marcada pela companhia, amizade e
trabalho conjunto e que é importante saber quando podemos dar
atenção e quando precisamos de atenção. Porque na mesma medida
que precisamos de atenção, somos também capazes de dar. Na
mesma medida que precisamos de cuidado, somos também capazes
de cuidar.
Com amor,
Pr. Carlos Henrique.
(Artigo extraído e adaptado)

AGENDA SEMANAL
Domingo – 28/04
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção, Ellen – Mensagem, Lídia Rosa – Berçário, Carla – Culto
Infantil, Ingrid e Cristiane - Música, Ministério de Louvor – Plantão,
Dc. Camilo, Anderson, Dcª. Sueli e Celina – Som, Pedro Henrique –
Projeção, Michell.
Quinta-feira – 02/05
19:30hs – CULTO DA FAMÍLIA
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Antonio e Dcª. Ediméa – Som,
Mylena – Projeção, Michell.
Domingo – 05/05
09:00ha – CULTO MATINAL
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Alex, Dc. Aristides, Dcª. Sueli e Rejane – Som,
Roberto Matheus – Projeção, Tuany.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Na próxima terça-feira, dia 30, das 20 às 21 horas, estaremos
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez
estaremos na casa da irmã Elcy Maria, que se situa a Rua Hermes
Fontes - 60 - Mutondo. Todos são bem-vindos.
CAMPANHA DO REFRIGERANTE
Termina hoje a campanha de refrigerantes para a festa do CERVHU.
Você pode fazer a sua doação até o final do culto de hoje a noite.
Coordenadora da campanha: Dcª Selma Carvalho.
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
Hoje, às 18 horas, estaremos juntos agradecendo ao Senhor pelos
55 anos de existência de nossa União Feminina. Venha celebrar com
a gente.
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 abertas aos familiares.
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, próxima quarta-feira, feriado nacional, a partir das
09 horas, em suas dependências, no distrito de Sambaetiba.
CULTO DA FAMÍLIA
Na próxima quinta-feira, dia 02, às 19:30 horas, estaremos juntos
orando por nossas famílias, agradecendo a Deus pelos casais
aniversariantes do mês e aprendendo mais das Escrituras. Honre sua
família com a sua presença.

SANTA CEIA
Há um lugar para você na mesa do Senhor. Próximo domingo, dia
05, às 09 horas. Após o culto teremos classes normais em nossa
Escola Bíblica.
MAIO – UM MÊS ESPECIAL
Por ser o mês da família e por ser o mês de aniversário de nossa
Igreja. Portanto, não deixe de estar presente.
CONGREGAÇÃO PALAVRA DE ESPERANÇA FAZ ANIVERSÁRIO
O culto especial será no próximo sábado, dia 04, às 18 horas. A
congregação da IEC Nova Aliança fica no bairro do Jardim Catarina.
O Pr. Edson convida a todos.
PLENÁRIA FEUAF
A Federação Feminina da ACG se reunirá na segunda-feira, dia 06
de maio, as 15 horas, nas depenicas da Igreja Congregacional do
Alcântara, para mais um encontro administrativo. A reunião é aberta
a todos.
PASTORES EM ORAÇÃO
Será na manhã da quinta-feira, dia 09 de maio, as 09 horas, na
Congregação Palavra de Esperança, no Jardim Catarina. Todos os
pastores são convidados a participar. Promoção: Secretaria de
Atividades Ministeriais da Associação Congregacional Gonçalense.
UAF EM PLENÁRIA
Na tarde de quinta-feira, dia 09, às 17 horas, as irmãs de nossa União
Feminina estarão reunidas em caráter administrativo. A irmã Ellen
conta com a presença de todos.
CALEBE FAZ ANIVERSÁRIO
O pequeno Calebe completará seu primeiro ano de vida. A
comemoração será no sábado, dia 11, às 19 horas. Os papais Almir
e Silvana convidam a todos para esse momento de alegria.
DIA DAS MÃES É AQUI
Segundo domingo de maio, dia 12, às 09 horas, estaremos juntos
agradecendo ao Senhor pela vida de todas as mães da Igreja. Não
deixe de participar dessa manhã em família.

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 28 – Por todas as mulheres da Igreja;
Dia 29 – Por todos aqueles que encontram-se desempregados;
Dia 30 – Por todas as famílias da Igreja;
Dia 01 – Pela obra do CERVHU;
Dia 02 – Pelos casais que fazem parte de nosso Ministério de Casais
e Família;
Dia 03 – Por todos os voluntários do Ministério Infantil;
Dia 04 – Pelo encontro do Ministério da Maturidade e por cada ancião
da Igreja.
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 28 – Sl. 81, 88, 92-93;
Dia 29 – 1 Cr. 07-10;
Dia 30 – Sl. 102-104;
Dia 01 – 2 Sm. 5:01-10; 1 Cr. 11-12;
Dia 02 – Sl. 133;
Dia 03 – Sl. 106-107;
Dia 04 – 2 Sm. 5:11-6:23; 1 Cr. 13-16.
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 29 – Guilherme Willian Dos Santos Freitas – Tel.: 99544-5997;
Dia 30 – Edgard De Oliveira Campos Neto – Tel.: 2640-3754;
Dia 02 – Keven Pinto Fernandes – Tel.: 3711-7161;
Dia 03 – Dc. Jorge De Jesus – Tel.: 97453-2025.
PENSE NISSO
“Não podemos nos tornar aquilo que precisamos ser enquanto
permanecermos o que somos.”
(Oprah Winfrey)

