
PASTORAL 
 
INABALÁVEL! 
 
De repente, quando tudo parece ir bem, chega uma má notícia. Ela 
pode dizer respeito à saúde, à família, às finanças ou a qualquer 
outra área da vida. Tenha a origem que tiver e seja do tamanho que 
for, às vezes ela é suficiente para nos tirar o sossego e roubar a 
nossa paz. Sobre ela não temos nenhum controle ou previsão. Nada 
podemos fazer para impedir que se aproxime de nós. É nessa hora 
que recorremos às Escrituras e nos valemos de afirmações e 
promessas que enchem o nosso coração de paz e tranquilizam nossa 
alma. Uma dessas afirmações encontra-se no versículo 7 do salmo 
91: “Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás 
atingido.” Não temos como garantir que as conjunturas da vida não 
nos abalem e nos atinjam. Como sujeitos pertencentes a uma 
sociedade, estamos vulneráveis a riscos e danos o tempo todo. Mas 
não é disso que fala o salmista. Quando ele afirma que não seremos 
atingidos,  independente do que aconteça à nossa volta, ele não está 
falando de questões materiais.  Ele está tratando do coração, da 
alma, do “homem interior” e de sua reação às adversidades da vida. 
“Não ser atingido” significa que, mesmo que as coisas ao nosso redor 
não pareçam estar bem, internamente não nos abalaremos e 
manteremos nossa calma. Podemos pensar nisso como uma 
questão de equilíbrio emocional ou autocontrole. Às vezes me 
surpreendo observando pessoas desesperadas e despreparadas 
frente aos dramas da vida. Por qualquer coisa elas são atingidas e 
sofrem grandemente. “Não ser atingido” pode significar também uma 
certa serenidade quando tudo parece nos chamar às inquietações e 
perturbações. Quando falamos de equilíbrio, autocontrole ou 
serenidade, não estamos pensando em um comportamento que se 
alcança com exercícios e autodisciplina. Ainda que possamos treinar 
tudo isso, dentro do contexto do salmo 91, o autor diz que isso é 
resultado de uma vida em Deus. Essas atitudes vêm para aqueles 
cujas vidas estão escondidas em Deus: “Aquele que habita no 
esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará.” 
Nesse sentido, não fica difícil entender que, quanto mais perto de 
Deus, menos seremos “atingidos” em nossas emoções e humor. Por 
conseguinte, quanto mais distantes dele, mais frágeis nos tornamos 
e passamos a reagir mal diante dos problemas da vida. É possível 
sim acreditar que, mesmo sem comprometer a nossa humanidade, 
podemos ocupar um lugar inabalável e a garantia de que resistiremos 
às dificuldades. Essa certeza vem da afirmação de que em Deus nós 



não seremos atingidos por nada. Acredite nessa verdade e descanse 
à sombra do Onipotente. Não se deixe abalar por coisas que estão 
sob o absoluto e total controle de Deus. Ao contrário, descanse nele. 
Com amor, 
Pr. Carlos Henrique. 
 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 04/08 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Thaís – Culto 
Infantil, Celina e Marcia Verônica – Música, Ministério de Louvor – 
Plantão, Dc. Isac, Rodrigo, Dcª. Josefa e Ellen – Som, Roberto 
Matheus – Projeção, Michell. 
 
Quinta-feira – 08/08 
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Camilo, Antonio, Dcª Sueli e Rejane – Som, 
Mylena – Projeção, Michell. 
 
Sábado – 10/08 
17:30hs – CULTO DE FORMATURA 
Direção, Curso Perspectivas – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Antonio, 
Dcª Josefa e Selma Lacerda – Som, Roberto Matheus – Projeção, 
Lúcio. 
 
Domingo – 11/08 
09:00hs – CULTO MATINAL  
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Vanderlei, Almir, Dcª. Josefa e Ana Cláudia – 
Som, Pedro Henrique – Projeção, Lúcio. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
Toda terça-feira, às 20 horas, em uma casa perto de você. Participe 
de uma de nossas reuniões! 
 
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. 



 
ANIVERSÁRIO DO CONGREGACIONALISMO  
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. 
 
QUEREMOS ORAR POR VOCÊ 
É isso mesmo! Queremos orar por você na semana do seu 
aniversário. Por isso, no domingo anterior ao dia em que completará 
mais um ano de vida, venha participar de nosso Culto Matinal. 
Queremos orar e agradecer a Deus por sua vida. 
 
DIA DE COLHEITA 
Nosso Ministério de Ação Social informa: hoje é dia de colheita em 
nossa Igreja. Não deixe de trazer o seu quilo de alimento não 
perecível. 
 
DIA DOS PAIS 
Próximo domingo, às 09 horas, estaremos juntos agradecendo a 
Deus pela vida de cada pai. Não deixe de participar. 
 
PLEBISCITO DE OFICIAIS 
Não esqueça! No primeiro domingo de setembro, dia primeiro, 
teremos uma assembleia de membros especial quando realizaremos 
mais um plebiscito de oficiais. Acompanhe por aqui todas as 
informações a esse respeito. 
 
FORMATURA PERSPECTIVAS 
Nossa Igreja abre suas portas para o Curso Perspectivas. No 
próximo sábado, dia 10 de agosto, às 17:30 horas, acontecerá a 
solenidade de formatura da turma 2018. Todos são convidados a 
participar. 
 
CANTINA 
Hoje, após o culto da noite, não vá embora. Passe em nosso salão 
social e participe de uma deliciosa cantina que está sendo preparada 
por nosso Ministério de Casais e Famílias. Mais que o cardápio, o 
que conta é a comunhão. 
 
PLENÁRIA FEUAF 
A Federação Feminina da Associação Congregacional Gonçalense 
convida todas as irmãs para a reunião plenária que acontecerá 



amanhã, às 15 horas, nas dependência da Igreja Congregacional do 
Alcântara. Todas as irmãs são convidadas a participar. 
 
MULHERES EM AÇÃO 
As irmãs de nossa Igreja não param de trabalhar. Próxima reunião 
administrativa, nesta quinta-feira, dia 08, às 17 horas. Todas as irmãs 
devem estar presentes. 
 
PASTORES EM ORAÇÃO 
Quinta-feira, dia 15 de agosto, às 09 horas, nas dependências da 
Igreja Congregacional de Amendoeira. Promoção da Secretária de 
Atividades Ministeriais da Associação Congregacional Gonçalense. 
Todos os pastores são convidados a participar. 
 
II INTENSIVÃO ADOLESCENTES 
Para pais e adolescentes. Domingo, dia 18 de agosto, a partir das 09 
horas. Tema: Orientação profissional. Todos os adolescentes e seus 
responsáveis devem participar. 
 
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO 
Último sábado do mês de agosto, dia 31, às 08 horas. Será pregador 
o Pr. Rovanildo, da Igreja Congregacional de Amendoeira. Reserve 
esta data e venha participar com a gente. 
 
CULTO ESPECIAL HOJE 
O culto de hoje à noite será muito especial para nossa Igreja. Será o 
encerramento do ACAMPAMENTO TEEN. Venha adorar ao Senhor 
junto com todos os nossos adolescentes. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 04 – Pela comunhão da Igreja; 
Dia 05 – Pelo ensino teológico e pelos seminários de nossa 
denominação; 
Dia 06 – Por todas as famílias da Igreja; 
Dia 07 – Pelo Corpo de Oficiais da Igreja e, em especial, pela vida da 
Dcª. Ediméa; 
Dia 08 – Pelo Dc. Alex e pelo Projeto África; 
Dia 09 – Pelo plebiscito de oficiais que acontecerá no mês de 
setembro; 
Dia 10 – Pelos recursos financeiros da Igreja. 
 



PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 04 – Na. 01-03; 
Dia 05 – 2Rs. 22-23; 2Cr. 34-35; 
Dia 06 – Sf. 01-03; 
Dia 07 – Jr. 01-03; 
Dia 08 – Jr. 04-06; 
Dia 09 – Jr. 07-09; 
Dia 10 – Jr. 10-13. 
 
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 04 – Valdicéa Da Silva Amaral – Tel. 98055-3575; 
Dia 06 – Marcia Verônica Da Conceição Santos – Tel.: 98189-9729; 
Dia 07 – Mônica Ferreira Reguengo – Tel.: 98644-8370; 
Dia 07 – Pr. Sérgio Cavalcante D’Albuquerque Filho – Tel.: 94 8804-
0207; 
Dia 09 – Miguel Duarte Gomes – Tel.: 98629-8310. 
 
PENSE NISSO 
“Um homem livre é aquele que, tendo força e talento para fazer uma 
coisa, não encontra barreiras a sua vontade.” 
(Thomas Hobbes) 


