
PASTORAL 
 
PARA QUE SERVE UMA IGREJA? 
 
Diferente do que muitas pessoas têm pensado nos últimos anos, uma 
Igreja não é apenas uma organização sem fins lucrativos que ganha 
do governo a isenção ou imunidade de impostos e taxas para poder 
funcionar. Também não é, levando em conta a sua principal 
atividade, um espaço de lazer, encontros ou apenas um lugar 
agradável e seguro para se estar. Muito menos ainda é a Igreja um 
ambiente onde podemos ser atendidos em todas as nossas 
necessidades e expectativas e onde muitas pessoas estão ao nosso 
dispor e serviço. Uma Igreja é um lugar onde claramente, segundo 
os ensinos de Jesus, eu não sou a pessoa mais importante e sim o 
irmão que está ao meu lado. A Igreja deveria ser um lugar marcado 
por uma disputa, não para queremos saber quem é o maior ou o mais 
importante, mas para estarmos sempre dispostos a ceder lugar, vez 
e voz ao outro. Enfim, uma Igreja deveria ser o lugar onde os 
discursos mais persuasivos silenciassem frente à voz mansa, doce e 
calma do Espírito Santo. Em sua vocação primeira, original e 
principal, a Igreja do Senhor é a agência proclamada do Evangelho 
das boas novas de salvação. A ela, através daqueles que a 
constituem, o Senhor Jesus declarou: “Vocês serão minhas 
testemunhas em todos os lugares”. Há muitas maneiras de 
sermos testemunhas e, dessa forma, anunciarmos o Reino de Deus 
e a sua verdade e justiça. Uma dessas maneiras é através da 
UNIDADE dos crentes. Isso é tão importante que foi motivo de oração 
da parte de Jesus. No evangelho de João, capítulo 17, Ele orou 
pedindo ao Pai que nós fossemos um para que o mundo pudesse 
crer que o Pai o havia enviado. Jesus, conhecendo o nosso íntimo, 
nossas vaidades e orgulho, sabendo que somos muito diferentes 
dele, sabia que teríamos muita dificuldade de considerarmos o 
princípio da UNIDADE. Quando falamos de UNIDADE, não estamos 
falando de semelhanças, pois isso seria uniformidade. Quando 
falamos de UNIDADE, estamos falando de respeito. É através do 
respeito que mantemos a unidade com aqueles que nos são 
diferentes em seus gostos, opiniões e pontos de vista. Quando há 
respeito, mesmo diante do diferente, seguimos em alegria, harmonia 
e com o desejo de estarmos mais próximos. Quando falta o respeito, 
a UNIDADE tão desejada em oração por Jesus fica comprometida e, 
por consequência, o seu propósito de anunciar Deus ao mundo. Se 
o poder de Deus não é capaz de nos aproximar em nossas 
diferenças, tamanha a dureza de nosso coração, como poderemos 



esperar que esse mesmo poder atraia outros para o nosso meio. A 
falta de respeito ao próximo, que fere o princípio da UNIDADE 
desejada por Jesus, deixa a Igreja em seu corpo, entristecida, 
abatida, apática e ferida. A partir daí, só nos resta juntar os cacos do 
que foi quebrado, ungir as feridas dos que foram machucados e pedir 
graça e misericórdia do Senhor para que prossigamos e nunca 
venhamos a desistir. 
Com amor, 
Pastor Carlos Henrique. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 26/05 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Pr. Genésio de Souza – 
Berçário, Carla, Luciana e Débora – Culto Infantil, Ingrid e Márcio – 
Música, Ministério de Louvor – Plantão, Alex, Anderson, Dcª. Josefa 
e Maria Celencina – Som, Roberto Matheus – Projeção, Michell. 
 
Quinta-feira – 30/05 
19:30hs – CULTO DE EDIFICAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Camilo, Dc. Aristides e Dcª. Josefa e Virgínia 
– Som, Mylena – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 02/06 
09:00ha – CULTO MATINAL E SANTA CEIA 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Ginaldo, Antonio, Dcª. Ediméa e Alice – Som, 
Pedro Henrique – Projeção, Roberto Matheus. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Na próxima terça-feira, dia 28, das 20 às 21 horas, estaremos 
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez o 
encontro será na casa do Dc. Isac, que fica na rua João Batista de 
Carvalho, 52, Galo Branco. Todos são convidados a participar. 
 
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. Os convites já estão esgotados, 
mas se você deseja participar ou convidar alguém, fale com o nosso 
ministério e receba a orientação necessária. 
 
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, próximo sábado, 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. 
 
CANTINA FEMININA 
A cantina não é só um movimento comercial na Igreja. Ela é também 
a possibilidade de um tempo de comunhão entre os irmãos. Portanto, 
hoje, após o culto da noite, não vá embora sem antes passar em 
nosso salão social. Promoção e organização: União Feminina. 
 
OFERTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO 
Se você não ofertou no culto de ontem à noite, por ocasião de nosso 
aniversário, poderá fazê-lo ainda hoje. Não deixe de trazer a sua 
oferta especial em comemoração aos nossos 52 anos de 
organização eclesiástica. 
 
ASSEMBLÉIA DE MEMBROS 
Nosso encontro administrativo acontecerá no próximo domingo, dia 
02, às 10:30 horas. Qualquer assunto a ser discutido em reunião 
deverá chegar às mãos do Pastor Carlos Henrique até o final do doía 
de hoje. Todos os membros estão convocados a comparecer. 
 
PR. GENÉSIO DE SOUZA EM NOSSA IGREJA 



No culto de hoje à noite, em nossa Igreja, teremos a participação 
especial do Pr. Genésio de Souza, cantando e ministrando a Palavra. 
Esse é sempre um tempo muito abençoador para toda a Igreja. 
Portanto, não deixe de trazer o seu convidado. 
 
IRMÃOS VOLUNTARIOS 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. 
 
ALMOÇO DO MINISTÉRIO INFANTIL 
Dia 02 de junho, próximo domingo, a partir das 12 horas, tem almoço 
em nossa Igreja. No cardápio, uma deliciosa feijoada, ao preço de 
R$12,00. Promoção e organização: Ministério Infantil. Contamos com 
a sua presença. 
 
CULTO DA FAMÍLIA 
Sempre iniciamos o mês com o propósito de intercedermos por 
nossas famílias. Por isso, no dia 06 de junho, quinta-feira, às 19:30 
horas, estaremos juntos em mais um Culto da Família. Venha e traga 
toda sua família. 
 
PLENARIA FEUAF 
A Federação Feminina é um órgão denominacional que visa reunir 
todas as uniões locais de nossa Associação. Na segunda-feira, dia 
03, às 15 horas, nas dependências da Igreja Congregacional do 
Alcântara, acontecerá mais uma reunião plenária dessa federação. 
As irmãs interessadas em participar devem procurar a irmã Ellen. 
 
PLENÁRIA UAF 
Plenária é o nome que damos a uma reunião com fins 
administrativos. Em nossa Igreja, as irmãs da União Feminina 
estarão reunidas no dia 06 de junho, quinta-feira, às 17 horas, com 
esse objetivo. Todas são convidadas a participar. 
 
VALENCIO JÁ ESTÁ ENTRE NÓS 
Valencio Dias de Castro Junior, filho do casal Valencio e Samantha. 
Nasceu no dia 20 de maio, às 01:20 horas, no Hospital Estadual 
Azevedo Lima, pesando 3.790Kg e medindo 52cm. Rogamos as 
abundantes e continuas bênçãos do Senhor sobre a vida do pequeno 
Valencio, bem como sobre a vida de todos os seus familiares. 
 



WHATSAPP PARA A MATURIDADE 
Noções básicas de whatsapp para a maturidade. Este é o nome do 
curso que acontecerá em nossa Igreja, no dia 08 de junho, sábado, 
às 14 horas. O objetivo do curso é ajudar os irmãos da terceira idade, 
tanto de nossa quanto da comunidade, a conhecer e operar os 
recursos do aparelho celular para a utilização do aplicativo whatsapp. 
Participe e divulgue em seus contatos. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 26 – Por nossa Igreja que completa mais um aniversário; 
Dia 27 – Por todos os nossos pastores, especialmente pela vida do 
Pr. Paulo Carvalho e família; 
Dia 28 – Por todas as famílias da Igreja, especialmente pela família 
do Dc. Isac, em cuja casa estaremos reunidos na noite de hoje; 
Dia 29 – Por nosso Corpo de Oficiais, especialmente pela vida do Dc. 
Marcos e de toda sua família; 
Dia 30 – Por nossos campos missionários e seus respectivos 
obreiros, especialmente pelo Missionário Coutinho e sua família, 
servindo ao Senhor no campo de Campo Maior/PI; 
Dia 31 – Por todos os nossos ministérios, especialmente pela vida da 
Tuany e de toda liderança e jovens da Igreja; 
Dia 01 – Por todos os membros e congregados de nossa Igreja, 
principalmente por aqueles que estão iniciando uma caminhada em 
nosso meio. 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 26 – Sl. 131, 138-139, 143-145; 
Dia 27 – 1Cr. 26-29; Sl. 127; 
Dia 28 – Sl. 111-118; 
Dia 29 – 1Rs. 1-2; Sl. 37,71 e 94; 
Dia 30 – Sl. 119:1-88; 
Dia 31 – 1Rs. 3-4; 2Cr. 1; Sl. 72; 
Dia 01 – Sl. 119-89-176. 
 
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 
Parabenizamos os casais que estão completando mais um ano de 
união conjugal. Que o Senhor os abençoe abundantemente: 
Dia 21 – Pr. Otaniel e Elaine – 08 anos – Bodas de Papoula; 
Dia 25 – Wellington e Janete – 51 anos – Bodas de Bronze; 
Dia 29 – Célio e Alice – 26 anos – Bodas de Alexandrita; 
Dia 31 – Pb. Homero e Márcia – 39 anos – Bodas de Mármore. 



 
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 28 – Rafael Silva Marinho – Tel.: 3933-1030; 
Dia 30 – Dc. Isac De Carvalho Dos Santos – Tel.: 2604-2948; 
Dia 01 – Nicolly Eduarda Nunes Martins – Tel.: 99356-6213. 
 
PENSE NISSO 
“Os homens são ansiosos para melhorarem as suas circunstâncias, 
mas não estão dispostos a melhorarem a si mesmos; eles portanto 
permanecem atados.” 
(James Allen) 


