
PASTORAL 
 
A ATITUDE CORRETA 
 
Certa ocasião, quando Josafá reinava sobre os judeus, alguns 
homens levaram até ele a triste notícia de que uma grande multidão 
de inimigos caminhava em sua direção. Como muitos de nós, na hora 
do aperto e das ameaças, o rei convocou todo o povo e se puseram 
a buscar e a pedir ao Senhor o Seu livramento. Deus disse que daria 
o livramento e que todos os inimigos seriam derrotados. Restava, 
então, uma questão: como isso aconteceria? Talvez as primeiras 
ideias do rei enquanto líder e do próprio povo passassem pelas 
estratégias de guerra, pelo tipo de armamentos, pela busca por 
conhecimento a respeito dos inimigos e do caminho que fariam para 
chegar até eles. Afinal, guerra se ganha lutando. Não há muito o que 
pensar a esse respeito. Por isso, com tais questões se ocuparam até 
entenderem que “naquela guerra não teriam que lutar”. Se não 
vamos lutar, o que faremos numa guerra? O próprio Deus respondeu: 
Vocês vão cantar. E foi assim que Josafá recebeu e cumpriu as 
ordenas estratégicas do Senhor. Ele colocou à frente de todo o 
exército, homens devidamente ornamentados, cantores, que 
saíssem caminhando e declarando: “Rendei graças ao Senhor, 
porque a sua misericórdia dura para sempre” (2 Cr. 20:21). 
Milhares de anos depois a ciência descobriu e tem divulgado que a 
maneira como nós encaramos a vida determina nossa disposição 
frente aos problemas que a própria vida nos apresenta. Já é 
conhecido nos nossos dias que atitudes positivas, como a gratidão, 
tem um poder curador e motivacional para todos aqueles que sofrem 
de alguma maneira. Portanto, da próxima vez que alguém trouxer a 
você alguma notícia ruim, decida, antes de qualquer coisa, como 
você seguirá daí para frente. Nós, Igreja Evangélica brasileira, temos  
nos ocupado e preparado bastante com relação às “batalhas 
espirituais”, às estratégias de guerra contra o mal, ao 
reconhecimento e aniquilamento dos muitos inimigos que vemos à 
nossa frente. Nós “amarramos”, repreendemos, decretamos, não 
aceitamos, mas muito pouco adoramos, louvamos, agradecemos e 
reconhecemos a presença do Eterno em toda nossa história de vida. 
Da próxima vez que você se deparar com um exército inimigo 
marchando em sua direção – e isso pode não demorar muito para 
acontecer – não se intimide com o seu tamanho. Prossiga em atitude 
de louvor e de reconhecimento da grandeza e da misericórdia do 
Deus a quem você serve. Ao invés de murmurar, agradeça. Em lugar 
de prantear, celebre. Ao contrário do intimidar-se, ouse. Prossiga 



declarando: “Rendei graças ao Senhor, porque a sua 
misericórdia dura para sempre”. Essa é a atitude correta e é ela 
que deve prevalecer em nossa vida.  
Com amor, 
Pr. Carlos Henrique Moreira. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 30/06 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Cláudia, Thaís 
e Maria Fernanda – Culto Infantil, Ingrid e Keven – Música, Ministério 
de Louvor e Coral Cantares – Plantão, Dc. Isac, Rodrigo, Dcª. Sueli 
e Celina – Som, Rafael – Projeção, Michell. 
 
Quinta-feira – 04/07 
19:30hs - CULTO DA FAMÍLIA 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Alex, Dc. Aristides, Dcª Ediméa e Virgínia – 
Som, Mylena – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 07/07 
09:00ha – CULTO MATINAL E SANTA CEIA 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Sebastião Camilo, Rodrigo, Dcª. Josefa e 
Rejane – Som, Roberto Matheus – Projeção, Lúcio. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Na próxima terça-feira, dia 02, das 20 às 21 horas, estaremos 
reunidos em mais uma noite de oração pela família. Desta vez o 
encontro será na residência da irmã Zilda. 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 MCF 
Após o culto de hoje, não vá embora sem antes dar uma passada em 
nosso salão social. O Ministério de Casal e Famílias preparou uma 
deliciosa cantina e espera por você. 
 
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. 
 
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. 
 
CULTO DA FAMÍLIA 
Venha orar por sua família e receber uma palavra especial que muito 
a abençoará. Próxima quinta-feira, dia 04 de julho, às 19:30 horas. 
Esperamos por você. 
 
LOHAN CHEGOU! 
Lohan Carvalho Teles, filho dos irmãos Leandro e Kellen Teles, 
chegou às 13:34 horas, do dia 20 de junho, na Maternidade São 
Francisco, em Niterói, pesando 4.580 Kg e medindo 52 cm. 
Louvamos ao Senhor pela chegada dele e rogamos as abundantes 
bênçãos do Pai sobre sua vida e família. 
 
FESTA DA ROÇA 
Aqui os jovens convidam e você diz: Sim sinhô! Sábado, dia 27 de 
julho, a partir das 18:30hs. Só vem! 
 
ALMOÇO ESPECIAL 



Os adolescentes convidam. Almoço especial em prol do 
Acampamento Teen. Domingo, dia 21 de julho, a partir das 12 horas. 
Compre o seu convite e participe dessa obra. 
 
PLENÁRIA DA FUAF 
Reunião administrativa da Federação Feminina da Associação 
Congregacional Gonçalense. Amanhã, dia primeiro, às 15 horas, na 
Igreja Congregacional do Alcântara. Maiores informações com a irmã 
Ellen. 
 
PLENÁRIA DA UAF 
As irmãs de nossa União Feminina estarão reunidas em mais um 
encontro administrativo. Próxima quinta-feira, dia 04, às 17 horas, em 
nossa Igreja. A irmã Ellen espera por você. 
 
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA 
Será no próximo domingo, dia 07, por ocasião do Culto Matinal, às 
09 horas. Não deixe de participar desta mesa “em memória” de 
Jesus. 
 
DIA DE COLHEITA 
O próximo domingo, dia 07, é dia de colheita em nossa Igreja. Não 
deixe de trazer o seu quilo de alimento não perecível e ajudar na 
confecção de algumas cestas básicas. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 30 – Para que o Senhor levante pessoas dispostas a servir ao 
Seu Reino de coração; 
Dia 01 – Pela vida dos pastores congregacionais; 
Dia 02 – Por todas as famílias da Igreja. Em especial, pela família da 
irmã Zilda, em cuja casa estaremos na noite de hoje; 
Dia 03 – Por nosso Corpo de Oficiais e, em especial, pela vida do Dc. 
Vanderlei e toda sua família; 
Dia 04 – Pela obra missionária em nossa denominação; 
Dia 05 – Por nossos ministérios, hoje, em especial, pela vida da irmã 
Danielle, líder de nossa Ação Social; 
Dia 06 – Pelas Igrejas evangélicas em nosso país. 
 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 



Parabenizamos os casais que ao longo desta semana completarão 
mais um aniversário de casamento. Que o Senhor a todos abençoe 
rica e abundantemente: 
Dia 30 – Carlos Henrique e Bianca – 12 anos – Bodas de Seda 
Dia 05 – Dc. Sebastião Camilo e Neuda – 39 anos – Bodas de 
Mármore 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 30 – 2 Cr. 19-23; 
Dia 01 – Ob. 1; Sl. 82-83; 
Dia 02 – 2 Rs. 01-04; 
Dia 03 – 2 Rs. 05-08; 
Dia 04 – 2 Rs. 09-11; 
Dia 05 – 2 Rs. 12-13; 2 Cr. 24; 
Dia 06 – 2 Rs. 14; 2 Cr. 25. 
 
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 30 – Edinalva Dias Da Silva – Tel.: 3637-7152; 
Dia 30 – Nélia Lopes Goulart – Tel.: 2725-7044; 
Dia 01 – José Lucas Rosa Da Costa – Tel.: 97425-0698; 
Dia 02 – Nazareth Moreira Da Rocha – Tel.: 3711-6897; 
Dia 05 – Gabriel Motta Dos Santos – Tel.: 2701-0471; 
Dia 05 – Renan Dos Santos Lacerda – Tel.: 2723-9321. 
 
PENSE NISSO 
“Viver é mudar, e ser perfeito é mudar frequentemente.” 
(John Henry Cardinal Newman) 


