PASTORAL
VENCENDO OS CONFLITOS
De repente a paz se vai e, sem muita compreensão, a guerra toma
conta do ambiente e transtorna todos os relacionamentos. Sem a
gente entender e sem muitas explicações, a contenda se estabelece
e as pessoas se afastam, se separam e os vínculos se rompem.
Quando menos esperamos, os conflitos surgem e nos dividem em
questões que não sabemos como solucionar. É assim a realidade da
vida. Guerras, contendas, pelejas e conflitos. Sem saber muitas
vezes de onde vem tudo isso, passamos a olhar à nossa volta e a
transferir para o outro, para o externo, aquilo que pode estar dentro
de nós mesmos. Assim, culpamos as circunstâncias da vida,
responsabilizamos a família e, impensadamente, até acusamos a
Deus. Se nada dá certo, a culpa é de alguém. Se temos problemas,
alguém precisa responder por isso. Se não consigo o que quero,
alguém não foi generoso o suficiente para me atender. Com essa
atitude, assumimos o lugar de vítima, a posição de alguém contra
quem o universo conspira. Como não acreditamos de fato nessas
desculpas, ou pelo menos não deveríamos acreditar, em algum
momento somos levados a pensar um pouco mais e a responder: De
onde vem os conflitos? Podemos entender o conflito como um estado
emocional provocado pela coexistência de dois estímulos que
desencadeiam reações que se excluem mutuamente. O conflito
surge quando há a necessidade de escolha entre algumas situações
que podem ser consideradas incompatíveis. Todas as situações de
conflito são antagônicas e perturbam a ação ou a tomada de decisão
por parte de uma ou mais pessoas. Quando o conflito surge, nos
angustiamos e nos dividimos, entre nós mesmos e, também, em
relação ao outro. Mas, de onde vem os conflitos? A melhor resposta
a essa pergunta quem nos oferece é o próprio Senhor através de Sua
Palavra. Foi o apóstolo Tiago, no capitulo 4, verso 1, de sua carta,
quem nos dá a melhor resposta a essa pergunta: “De onde vêm as
guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões
que guerreiam dentro de vocês” (Tg. 4:1 NVI). A Palavra afirma
que todas as nossas guerras, contendas, pelejas e conflitos têm
origem dentro de nós mesmos e a partir daquilo que nós desejamos.
As nossas paixões nos fazem prisioneiros e escravos de nós
mesmos. Perdemos a nossa liberdade e vivemos em aflição de alma
não necessariamente por aquilo que outro fez, mas por aquilo que
fizemos a nós mesmos. De onde vem os nossos conflitos? Não vem
de nossa família, de nossos pais, amigos ou qualquer outra coisa ou

pessoa. Vem de dentro de nossos corações, do lugar onde nossas
paixões são acolhidas e alimentadas. Portanto, ao passarmos por
algum tipo de problema, angustia ou aflição, não olhemos para fora,
mas para dentro. Somente assim poderemos reconhecer o que tem
nos feito mal, entregarmos tudo a Deus e esperarmos que Sua
restauração traga paz ao nosso coração. Vença os seus conflitos.
Olhe para dentro de seu coração.
Com amor,
Pr. Carlos Henrique.

AGENDA SEMANAL
Domingo – 14/07
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Áurea, Dalila
e Kaylane – Culto Infantil, Keven e Alice – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Isac, Almir, Dcª. Josefa e Ellen – Som, Pedro
Henrique – Projeção, Lúcio.
Quinta-feira – 18/07
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Camilo, Dc. Aristides, Dcª Sueli e Virgínia –
Som, Mylena – Projeção, Michell.
Domingo – 21/07
09:00ha – CULTO MATINAL
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Vanderlei, Rodrigo, Dcª. Ediméa e Rosania –
Som, Rafael – Projeção, Lúcio.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Na próxima terça-feira, dia 16, das 20 às 21 horas, estaremos
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez
estaremos na residência do casal Anderson e Luciana que residem
na rua Dr. Nilo Peçanha, 1170, bloco 1, apto. 1404, Mutondo. Todos
são convidados a participar.
VI ENCONTRO DE CASAIS
De 13 a 15 de dezembro, no Hotel Vila Verde, em Nova Friburgo.
Valor: R$1200,00 divididos em parcelas. 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 02 a 04 de agosto, no Sítio
Emanuel, em Itaboraí. Valor: R$150,00. Inscrições com o Licenciado
Daniel.
SUPERCONEXÃO – EBF 2019
Escola Bíblica de Férias. Dias 24, 25 e 26 de julho, das 14 às 17
horas, aqui em nossa Igreja. Cânticos, histórias bíblicas, trabalhos
manuais, brincadeiras, lanche e muito mais! Não deixe o seu filho de
fora desse grande evento.
FESTA DA ROÇA
Aqui os jovens convidam e você diz: Sim sinhô! Sábado, dia 27 de
julho, a partir das 18:30hs. Só vem! Mas também contribua de alguma
maneira. Procure a irmã Tatiana e faça a sua doação.
ALMOÇO ESPECIAL
Os adolescentes convidam. Almoço especial em prol do
Acampamento Teen. Próximo domingo, dia 21, a partir das 12 horas.
Compre o seu convite e participe dessa obra.
DIA DOS AVÓS
No dia 28 de julho, domingo, no culto da noite, estaremos
agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos avós. Será pregadora
a Dcª Keyla Nícia, da Igreja Congregacional do Alcântara.
Esperamos todas as famílias presentes, principalmente avós e netos.
ESTUDO DE VIDA CRISTÃ
Por causa de nossa Escola Bíblica de Férias, o estudo da Revista
Vida Cristã foi antecipado para a próxima quinta-feira, dia 18, às 17
horas, aqui mesmo em nossa Igreja. A irmã Ellen conta com a
presença de todas as irmãs.
ANIVERSÁRIO DO CONGREGACIONALISMO
Já está marcado. Será no sábado, dia 17 de agosto, às 16 horas, nas
dependências da Igreja Congregacional de Venda das Pedras.
Separe esta data e venha celebrar os 164 anos do
congregacionalismo brasileiro.
VOLUNTÁRIOS PARA A EBF

Se você tem tempo disponível e coração desejoso em servir, você é
a pessoa que procuramos. Fale ainda hoje com a irmã Virginia e
informe-se quanto a maneira como você poderá contribuir com a
nossa Escola Bíblica de Férias.
CAMPANHA DO MATERIAL DIDÁTICO
Lápis, caneta, borracha, apontador, régua, lápis de cor, giz de cera,
hidrocor, massa de modelar, cola branca, cola colorida, durex, fita
adesiva, fita dupla face, papel ofício branco, papel ofício colorido,
papel pardo, papel 40 quilos, papel cartão, cartolina, papel crepom e
outros itens de papelaria. Seja generoso. Traga quanto itens puder.
A coordenação de nossa EBF agradece.
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Sábado, dia 27 de julho, às 08 horas. Será pregador o Pr. André
Fernandes, da Igreja Congregacional de Baldeador. Venha e traga o
seu convidado.
RETIRO ESPIRITUAL DA FEUAF
A Federação Feminina realizará Retiro Espiritual no próximo sábado,
dia 20, às 09 horas, no Sítio Maanaim, em Santa Izabel. Valor por
pessoa, R$10,00. Informações e inscrições com a irmã Ellen.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PARA OFICIAIS
Todos os oficiais das Igrejas da ACG são convidados. Encontro de
oração, dia 25 de julho, quinta-feira, às 08 horas. Coordenação, Dcª
Keyla Nícia.
PLENÁRIA DA FEUHEC
A FEUHEC – Federação das Uniões de Homens Congregacionais –
da Associação Congregacional Gonçalense, se reunirá em plenária
no sábado, dia 27 de julho, às 09 horas, nas dependências da Igreja
Congregacional do Alcântara. Todos os homens são convidados a
participar.

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 14 – Por uma Igreja comprometida prioritariamente com o Reino
de Deus;
Dia 15 – Por um despertamento vocacional pastoral;

Dia 16 – Por todas as famílias da Igreja e, em especial, pela
residência do casal Anderson e Luciana, onde estaremos reunidos
na noite de hoje;
Dia 17 – Por todo nosso Corpo de Oficiais e, em especial, pela vida
do Dc. Isac e toda sua família;
Dia 18 – Pela vida da irmã Edinéa que estará passando alguns dias
no campo missionário de Resplendor, no estado de Minas Gerais;
Dia 19 – Por todos os ministérios da Igreja, inclusive pelo Patrimônio
da Igreja e por seu líder, Pb. Almir;
Dia 20 – Pela realização de nossa Escola Bíblica de Férias.

PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 14 – Mq. 01-07;
Dia 15 – 2 Rs. 16-17; 2 Cr. 28;
Dia 16 – Is. 13-17;
Dia 17 – Is. 18-22;
Dia 18 – Is. 23-27;
Dia 19 – 2 Rs. 18:01-08; 2 Cr. 29-31; Sl. 48;
Dia 20 – Os. 01-07.
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 14 – Helena Oliveira Vianna – Tel.: 3989-8948;
Dia 14 – Gabriel Dias Rangel – Tel.: 98829-8326;
Dia 15 – Emanoel Faria De Lima – Tel.: 96887-5457;
Dia 16 – Dalila Do Carmo Santana Dos Santos – Tel.: 99544-5997;
Dia 17 – Dc. Cristiano Rodrigues – Tel.: 97984-8844;
Dia 17 – Joana Sales Marquês – Tel.: 2626-4589;
Dia 20 – Ladir Pastor Da Silva – Tel.: (94) 8804-3330.
PENSE NISSO
“Eu acho fascinante que a maioria das pessoas planeje suas férias
com mais cuidado do que planeje suas vidas. Talvez porque fugir é
mais fácil que mudar.” (Jim Rohn)

