PASTORAL
NÓS PREGAMOS A CRISTO
Em tempos de crescimento acelerado e desordenado da Igreja
Evangélica brasileira, crescem também os problemas a serem
administrados. Um desses problemas diz respeito à missão da Igreja,
o que definirá, por conseguinte, sua mensagem e ensino. A não ser
que a Igreja tenha claro qual a sua missão, muitas serão as propostas
em atender às necessidades diversas dos que chegam a ela. À
medida que a Igreja cresce, cresce também o seu público. À medida
que a sociedade muda, mudam também os crentes e as suas
pretensões quanto ao evangelho. Esse fato é antigo e se apresenta
logo no início da Igreja Cristã primitiva. Foi na cidade de Corinto,
entre os crentes dessa cidade, que tal situação se revelou: “Porque
os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria; mas nós
pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus,
e loucura para os gregos” (1 Co. 1:22 e 23). A Igreja de Corinto
estava dividida tanto em relação aos que admiravam determinados
líderes, quanto aos que procuravam tão somente aquilo que lhes
interessava. Por exemplo, os judeus viviam em busca de sinais e
manifestações que atestassem o cumprimento das Escrituras e de
suas promessas. Já os gregos, representantes do berço da cultura e
filosofia universais, se ocupavam com as questões da sabedoria
humana. O apóstolo Paulo, muito diferente de uma grande maioria
de nossos líderes, não está preocupado em agradar nem a um e nem
a outro grupo. Consequentemente, ele não prega o que as pessoas
querem ouvir. Ele prega o que as pessoas precisam ouvir. E o que
elas precisam ouvir é a respeito do Cristo crucificado. Ao tratar dessa
questão que dividia a Igreja local, Paulo esclarece e exalta a missão
da Igreja e sua mensagem: “Nós pregamos a Cristo crucificado”.
Isso deveria bastar para todos nós que congregamos ou buscamos
uma comunidade para congregar. Isso deveria nos tornar menos
exigentes e críticos à medida em que essa seja a mensagem central
da Igreja. Não é nossa tarefa atender às expectativas e interesses do
auditório, desde que tais expectativas e interesses contrariem o
propósito de Deus para Sua Igreja. Também não é nossa tarefa
oferecer apenas um ambiente acolhedor e confortável, corroborando
com a ideia já tão difundida de consumidores da fé. Que nossas
dependências sejam assim, acolhedoras e confortáveis, mas como
um lugar preparado e adequado para se ouvir a verdadeira
mensagem a ser anunciada. Dizer que “nós pregamos a Cristo
crucificado” deveria nos ser suficiente o bastante para sabermos o

que fazemos aqui ou o que viemos aqui buscar. Talvez nosso jeito
de ser Igreja seja motivo de escândalo para alguns. É possível que
nossa mensagem seja tida como uma loucura para outros. Se isso
acontecer por pregarmos a Cristo crucificado, podemos nos
considerar lisonjeados por não pertencermos a uma massa que
caminha buscando sempre aquilo que lhe agrada e interessa. “Nós
pregamos a Cristo crucificado”. Nossa tarefa e nossa missão.
Com amor,
Pr. Carlos Henrique.

AGENDA SEMANAL
Domingo – 09/06
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Ana Paula,
Fabiane e Ana Beatriz – Culto Infantil, Lourdinha e Alice – Música,
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Brito, Dcª. Sueli
e Selma Lacerda – Som, Rafael – Projeção, Michell.
Segunda-feira – 10/06
15:00hs – CHÁ DO MAE
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Samuel –
Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Dcª Josefa e Selma Lacerda.
Quinta-feira – 13/06
19:30hs – CULTO DE EDIFICAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Ginaldo, Dc. Aristides, Dcª. Josefa e Virgínia –
Som, Mylena – Projeção, Michell.
Domingo – 16/06
09:00ha – CULTO MATINAL
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Isac, Márcio Cunha, Dcª. Ediméa e Nídia –
Som, Roberto Matheus – Projeção, Pedro Henriquje.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Na próxima terça-feira, dia 11, das 20 às 21 horas, estaremos
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez o
encontro será na casa do casal João e Dcª Ediméa. Todos são
convidados a participar. Endereço: Rua Tenente Braúlio, 260 ap. 201.

A HISTÓRIA DE NÓS DOIS – JANTAR DE CASAIS
Será no próximo sábado, dia 15, às 19:30 horas. Solicitamos aos
casais que cheguem pontualmente no horário marcado. Lembramos
também que os pagamentos devem ser feitos até o final do dia de
hoje.
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.
CANTINA DO MCF
O Ministério de Casais e Famílias convida a todos para uma deliciosa
cantina que será oferecida hoje, após o culto da noite, em nosso
salão social. Mais que um lanche, um tempo de comunhão. Participe!
IRMÃOS VOLUNTÁRIOS PARA OS PLANTÕES
Se você pode doar parte do seu tempo e nos ajudar nas escalas e
plantões de nossa Igreja, fale ainda hoje com o Pr. Carlos Henrique.
Estamos ampliando nossa equipe de serviços nesse sentido e você
poderá nos ajudar.
CHÁ DO MAE EM NOSSA IGREJA
O Movimento de Assistência aos Encarcerados realizará mais um
chá beneficente. Será amanhã, segunda-feira, às 15 horas, em nosso
salão social. Os convites já estão à venda com a irmã Maria
Celencina. Será muito bom ver nossa Igreja bem representada aqui.
PASTORES EM ORAÇÃO
Os pastores das Igrejas da Associação Congregacional Gonçalense
estarão reunidos em oração na manhã do dia 13 de junho, próxima
quinta-feira, às 09 horas, nas dependências da Igreja Congregacional
Ebenezer. Todos os pastores de nossa Igreja são convidados a
participar.
REUNIÃO DA ACG

As Igrejas da Associação Congregacional Gonçalense estarão
reunidas em caráter administrativo na manhã do dia 15 de junho,
próximo sábado, às 09 horas, nas dependências da Igreja
Congregacional do Alcântara. A reunião é aberta a todos.
AJUDE SUA IGREJA CRESCER
Cumpra seus compromissos financeiros, dê um bom testemunho de
fé, participe de todas as atividades da Igreja e traga sempre um
visitante.
ENCONTRO PARA PAIS E RESPONSÁVEIS
Educando enquanto caminhamos. Ensinando enquanto nos
relacionamos. Esse é o tema do encontro que acontecerá em nossa
Igreja na manhã do domingo, dia 30 de junho, para todos os
interessados pelo assunto “Educação de filhos”. A preletora será a
irmã Michelle Brito, líder do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana
do Barro Vermelho e professora voluntária da APEC. Venha e traga
o seu convidado.
DIA DA FAMÍLIA
Dia 20 de junho, quinta-feira, feriado nacional, será o nosso Dia da
Família. Nesse dia, todas as famílias estarão liberadas de qualquer
atividade em nossa Igreja para que possam passar todo o dia juntos
em família. No domingo, dia 23, estaremos compartilhando no culto
da noite como foi esse dia. Não deixe de planejar isso em família.
REUNIÃO FEUHEC
Os homens da Associação Congregacional Gonçalense estarão
reunidos em caráter administrativo no sábado, dia 22, às 09 horas,
nas dependências da Igreja Congregacional do Alcântara. Todos os
homens são convidados a participar.
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
No último sábado de junho, dia 29, às 08 horas. O Pr. Ademir, da
Igreja Congregacional de Tanguá, será o pregador. Venha buscar ao
Senhor e, em seguida, participar de nosso café da manhã. Todos são
muito bem-vindos.
DECIDIDO EM ASSEMBLÉIA
Em reunião realizada no último domingo próximo passado, dia 02, a
Igreja decidiu por não ceder nenhum equipamento ou utensílio de seu
patrimônio sob qualquer hipótese. Com essa decisão, fica proibido a

saída de qualquer material que pertença a Igreja. Lembrando que
isso visa preservar o patrimônio da Igreja.

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 09 – Por nosso Corpo de Oficiais e pelos novos oficiais que serão
eleitos;
Dia 10 – Pela vida de todos os nossos pastores, especialmente pela
vida do Pr. Sérgio e toda sua família;
Dia 11 – Por todas as famílias da Igreja, especialmente pela vida do
casal João e Dcª Ediméa, em cuja casa estaremos na noite de hoje;
Dia 12 – Por nosso Corpo de Oficiais e, especialmente, pela vida do
Dc. Sebastião Camilo e toda sua família;
Dia 13 – Por nossos campos missionários, com destaque para o Pr.
Gustavo e sua família, servindo ao Senhor no campo de Iporã/PR;
Dia 14 – Por todos os nossos ministérios e para que o Senhor levante
uma liderança para trabalhar com os homens de nossa Igreja;
Dia 15 – Por toda a Igreja. Para que o Senhor gere em nós um
coração generoso em servir.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Parabenizamos o casal Dc. Marcos e Adriana pela passagem de
mais um aniversário de casamento. No próximo dia 16 eles
completarão 29 anos de união conjugal, celebrando, assim, Bodas
de Heliotrópio. Que o Senhor continue cuidando e abençoando a vida
do casal.
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 09 – Pv. 19-21;
Dia 10 – Pv. 22-24;
Dia 11 – 1 Rs. 05-06; 2 Cr. 02-03;
Dia 12 – 1 Rs. 07; 2 Cr. 04;
Dia 13 – 1 Rs. 08; 2 Cr. 05;
Dia 14 – 2 Cr. 06-07; Sl. 136;
Dia 15 – Sl. 134, 146-150.
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 09 – Gabriel Gomes Pinheiro Cordilha – Tel.: 99042-8919;
Dia 10 – Eucirene Mattos De Oliveira Da Silva – Tel.: 3712-0520;

Dia 11 – Kethily Vaneza De Carvalho Da Silva – Tel.: 99453-9850;
Dia 12 – Cristina De Oliveira Silva Rocha – Tel.: 98656-647;
Dia 12 – Neuda Conceição Machado Santos – Tel.: 3605-6523;
Dia 13 – Kamyli Vitória Santos Da C. Alves – Tel.: 99698-3682;
Dia 14 – Dc. Marcos Elias Paulo Pombo – Tel.: 99382-5297.
PENSE NISSO
“Se você quer que as coisas sejam diferentes, talvez a resposta é se
tornar diferente você mesmo.”
(Norman Vincent)

