
PASTORAL 
 

SEM ENTENDER, EU ME SINTO EM PAZ 
 

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas 
da vida” (Pv. 4:23). Foi o sábio Salomão quem fez essa afirmação. De uma forma alegórica, ele 
queria dizer que toda nossa vida depende da maneira como nós pensamos e, por isso, devemos 
guardar a nossa mente. Devemos guardar a nossa mente do medo que, para além da função de 
nos proteger, nos escraviza quando passamos a experimentá-lo em grandes e descabidas 
medidas. Também devemos guardar a nossa mente da ansiedade que, não sendo só uma 
expectativa natural e pertinente à vida, nos aliena do momento presente e nos lança e abandona 
no futuro, naquilo que ainda está por vir. De igual modo, devemos guardar a nossa mente da 
culpa que, não gerando em nós nenhuma consciência de responsabilidade, nos tortura fazendo-
nos pensar que tudo o que acontece passa pelo nosso controle. O tempo e a sociedade em que 
vivemos e estamos inseridos trabalham juntos para nos desajustar e roubar a nossa paz. O medo 
exagerado, promovido por um tempo de extrema insegurança; a ansiedade descontrolada, 
resultado de uma sociedade acelerada; e a culpa irracional, consequência de um mundo 
irresponsável, onde as pessoas transferem para o outro aquilo que é seu, podem explicar porque 
perdemos a paz. De um modo lógico e direto podemos dizer que perdemos a paz porque 
sentimos medo, ansiedade e culpa. Como então explicar a possibilidade de, mesmo sem 
entender, nos sentirmos em paz? Como compreender um coração em paz quando tudo à nossa 
volta parecer contribuir para o contrário? É o apóstolo Paulo quem faz essa afirmação: “E a paz 
de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos 
sentimentos em Cristo Jesus” (Fp. 4:7). De repente, sem entender, eu me sinto em paz. 
Quando tudo parece apontar para o desespero, eu me sinto em paz. Quando não consigo 
vislumbrar saídas e alternativas, eu me sinto em paz. Eu me sinto em paz, mesmo sem entender, 
porque Deus está comigo e posso perceber sua presença. Eu me sinto em paz, mesmo sem 
entender, porque confio a Deus toda minha vida e meu projetos. Eu me sinto em paz, mesmo 
sem entender, porque ainda que as coisas fujam ao meu controle, eu tenho absoluta certeza que 
não fugirão ao controle de Deus. Sim, sem entender, eu me sinto em paz. A paz de Deus vai 
além de toda compreensão e entendimento humanos. Eu apenas sinto e descanso nesse sentir. 
É o desfrute de um fruto que só Ele mesmo, através do seu Espírito pode realizar. Por isso, não 
tente compreender. Apenas aceite que Deus seja o Senhor de sua vida, entregando a Ele todos 
os seus sonhos e projetos. Ele guardará sua mente e coração de todo medo, ansiedade e culpa. 
Sem entender, você se sentirá em paz. 
Com amor, 
Pr. Carlos Henrique. 
 
 
 
 
AGENDA SEMANAL 
 
Domingo – 16/06 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Carla, Luciana e Débora – Culto Infantil, 
Márcio Cunha e Márcia Verônica - Música, Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Ginaldo, Brito, 
Dcª. Sueli e Ana Cláudia – Som, Roberto Matheus – Projeção, Pedro Henrique. 
 
Quinta-feira – 20/06 
DIA DA SUA FAMÍLIA 
 
Domingo – 23/06 
09:00ha – CULTO MATINAL 
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Lic. Wanderléa - Música, Ministério de Louvor – 
Plantão, Dc. Alex, Rodrigo, Dcª. Ediméa e Rosania – Som, Pedro Henrique – Projeção, Roberto 
Matheus. 
 
 
 



I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Na próxima terça-feira, dia 18, das 20 às 21 horas, estaremos reunidos em mais uma noite de 
oração pela família. O local da reunião será divulgado em nossas redes sociais. Todos são 
convidados a participar.  
 
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. Agora com nova data. De 02 a 04 de agosto, no Sítio Emanuel, 
em Itaboraí. Valor: R$150,00. Inscrições com o Licenciado Daniel. 
 
CANTINA DO MI 
A cantina de hoje será promovida pelo Ministério Infantil. Não vá embora sem antes subir ao 
nosso salão social e desfrutar de um agradável tempo de comunhão. 
 
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. 
 
REUNIÃO DA ACG 
As Igrejas da Associação Congregacional Gonçalense estarão reunidas em caráter 
administrativo na noite do dia 24 de junho, segunda-feira, às 19 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, próxima 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 próximo 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. 
 
AULAS DE ARTESANATO 
As aulas de artesanato estão de volta em nossa Igreja. Sob a coordenação da irmã Noemi, elas 
acontecem todas as sextas-feiras, sempre das 13 às 17 horas. Maiores informações com a 
própria irmã. 
 



EBF 2019 
Anote em sua agenda. Dias 24, 25 e 26 de julho, das 14 às 17 horas, aqui em nossa Igreja. 
Precisamos de voluntários para trabalhar e material didático como doação. Os irmãos que 
desejarem contribuir de ambas as formas devem procurar imediatamente a irmã Virginia. 
 
ENCONTRO DE ORAÇÃO COM OFICIAIS 
Os oficiais eclesiásticos das Igrejas da Associação Congregacional Gonçalense estarão reunidos 
em um encontro especial de oração. O encontro acontecerá no dia 27 de junho, quinta-feira, às 
08 horas. A Dcª Keyla Nícia é a coordenadora do evento. 
 
PLANESCOM 
Planejamento, estudo e comunhão. Essa é a proposta da reunião promovida pela Confederação 
Feminina que será realizada na quarta-feira, dia 26 de junho, a partir das 09 horas, nas 
dependências da Igreja Evangélica Fluminense, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Maiores 
informações com a irmã Ellen. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 16 – Pela unidade de nossa Igreja; 
Dia 17 – Por todos os nossos pastores e também pelo Lic. Daniel que está se preparando para 
o concílio ministerial; 
Dia 18 – Por cada família da Igreja e, em especial, pela casa onde estaremos reunidos na noite 
de hoje; 
Dia 19 – Pelo Corpo de Oficiais da Igreja, especialmente pela vida e família do Dc. Ginaldo; 
Dia 20 – Por nossos campos missionários e também pela obra do CERVHU; 
Dia 21 – Por todos os nossos ministérios e, em especial, pela vida do Dc. Dezio, líder do 
Ministério de Louvor e por cada irmão que faz parte deste ministério; 
Dia 22 – Por todos os nossos membros e congregados e por um coração generoso em contribuir. 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 16 – 1 Rs. 9, 2 Cr. 8; 
Dia 17 – Pv. 25-26; 
Dia 18 – Pv. 27-29; 
Dia 19 – Ec. 1-6; 
Dia 20 – Ec. 7-12; 
Dia 21 – 1 Rs. 10-11, 2 Cr. 9; 
Dia 22 – Pv. 30-31. 
 
 
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 18 – Claudia Lúcia de Farias - Tel.:  98186-2942 
Dia 18 – Heitor de Mendonça Trotte - Tel.: 98299-9387 
Dia 18 – Lara Câmara Mourão - Tel: 2601-8618 
Dia 18 – Tuany Figueiredo Marinho Moreira - Tel.: 98204-8799 
Dia 20 – Letícia Cesário da Silva - Tel: 4139-2174 
Dia 20 – Maria Fernanda Cesário da Silva - Tel.: 4139-2174 
Dia 22 – PR. Eraldo Luiz Cardoso Mota - Tel.: 2606-6977 
 
 
PENSE NISSO 
“Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo.” 
(Leon Tolstoi) 


