PASTORAL
CELEBRANDO O DIA DOS PAIS
Todas as vezes que nos reunimos em torno de alguma data especial,
as emoções são muitas e as mais diversas. Não é diferente com o
dia dos pais. Homenagens associadas às lembranças; alegria que se
mistura com saudade; torna essa data uma data célebre. As
experiências com a paternidade são as mais diversas. Há os que são
pais e os que ainda não são. Há os que comemoram a data com os
seus pais e há os que não mais os têm. Todas essas possibilidades
fazem desse dia um dia a ser vivenciado de modo singular. Apesar
de tudo isso, esse dia precisa de fato ser celebrado. Aos que já são
pais, cabe um coração sensível para receber toda expressão de
carinho a eles dirigida. Cabe desfrutar da presença dos filhos como
o maior de todos os presentes. Cabe até uma reflexão seguida de
avaliação de como podemos ser melhores pais. Aos que ainda não
são pais, esta também é uma excelente oportunidade para pensar no
grande projeto de gerar, criar e educar filhos. Vale pensar no quanto
de responsabilidade se é necessário ter, a fim de encarar esse
grande desafio, entendendo que, além de fazer parte do projeto de
Deus para a família, a paternidade é uma maneira de perpetuarmos
a nossa história e nossos valores com dignidade. Ainda temos o
grupo daqueles que celebrarão essa data na condição de filho. Essa
condição traz mais brilho para essa festa. Ter os pais ao nosso lado
é uma tremenda experiência. Talvez somente saibam valorizar isso,
aqueles que já não mais os tenham. A esse grupo cabe honrar os
seus pais, não apenas nesse dia, mas em todos os demais. Honrar
os pais é um mandamento bíblico com promessa. Tolos são aqueles
que não consideram tal ordem. E o que diremos àqueles que não
mais têm os pais ao seu lado? Será que essa data precisa ser vivida
apenas com a saudade e a falta? De modo nenhum. Ainda que a
saudade exista de fato e a falta seja uma realidade, cabe também
nessa ocasião um sentimento de gratidão por aqueles que um dia
viveram essa condição de pai e que deram aos seus filhos a
oportunidade da existência. Cabe agradecer por aqueles que um dia
passaram pela vida de seus filhos; por tudo aquilo que foi ensinado;
por todos os valores transmitidos; pela fé compartilhada; pelo
exemplo deixado; e pelas lembranças de um tempo vivido. Sendo
assim, faço a você um convite para que celebremos essa data com
toda a sensibilidade, com o acolhimento de todo gesto de carinho,
como uma oportunidade de reflexão e avaliação, honrando aos que
são pais hoje e com gratidão por aqueles que estiveram um dia nessa

condição. Somos todos convidados a celebrar essa data em família,
quando pais e filhos se encontram e onde encontramos motivos para
celebrá-la.
Com amor,
Pastor Carlos Henrique.

AGENDA SEMANAL
Domingo – 11/08
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Áurea - Culto
Infantil, Márcio Cunha e Cristiane – Música, Ministério de Louvor –
Plantão, Dc. Ginaldo, Brito, Dcª. Ediméa e Nídia – Som, Pedro
Henrique – Projeção, Michell.
Quinta-feira – 15/08
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Isac, Dc. Aristides, Dcª Josefa e Ellen – Som,
Mylena – Projeção, Michell.
Domingo – 18/08
09:00hs – CULTO MATINAL
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Camilo, Rodrigo, Dcª. Sueli e Ana Cristina –
Som, Rafael – 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 próximo sábado, dia 17, 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.
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.
II INTENSIVÃO ADOLESCENTES
E ai, o que você via ser quando crescer? Filho, entenda o que é
vocação e como você pode escolher sua profissão. E pai, descubra
como lidar com essas escolhas. Palestrantes: Psi. Nathally Nunes e
Psi. Rosilene Rosa. 18 de agosto, às 09 horas. Aqui em nossa Igreja.
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.
DE TELEFONE NOVO
Nossa irmã Cássia pede que divulguemos o seu novo número fixo. O
número é 2602-8857.
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
Não deixe de contribuir com a Igreja trazendo sempre os seus
dízimos e as suas ofertas. Contribuir é uma graça do Senhor
concedida a nós.
REUNIÃO DO MINISTERIO DE COMUNICAÇÃO
A irmã Tatiana avisa que no próximo domingo, dia 18, após 10 horas,
haverá uma reunião com toda a equipe de voluntários do Ministério
de Comunicação. Todos os que fazem parte devem estar presente.
OFICIAIS EM ORAÇÃO
Todos os oficiais das Igrejas da Associação Congregacional
Gonçalense estarão reunidos em mais um encontro de oração. Será
na quinta-feira, dia 22 de agosto, às 08 horas. O local será divulgado
posteriormente.

REUNIÃO DA FEUHEC
O irmão Ramão, presidente da FEUHEC ACG, pede para anunciar
que no sábado, dia 24 de agosto, a partir das 09 horas, nas
dependências da Igreja Congregacional do Alcântara, haverá mais
uma reunião da Federação de Homens. Todos são convidados.
CULTO DE ADORAÇÃO HOJE
Mesmo sendo um dia especial, nosso Culto da noite acontecerá
normalmente. Esperamos que todos consigam se organizar ao longo
do dia para retornarem para o culto às 18 horas.
COLABORE COM A LIMPEZA DA IGREJA
Esse é um trabalho com o qual todos nós podemos colaborar. Além
de ajudar na manutenção da limpeza, você também pode colaborar
recolhendo um lixo, repondo um material, cuidando de nossas
dependências. Se a Igreja é o lugar onde se reúne a família de Deus,
então ela é a nossa casa. Cuide dela.
PENSE UM POUCO
Quanto tempo você efetivamente dedicou ao Senhor essa semana?

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 11 – Por todos os pais;
Dia 12 – Pela saúde emocional de todos os pastores;
Dia 13 – Por todas as famílias da Igreja;
Dia 14 – Pelo Corpo de Oficiais da Igreja e, em especial, pela vida da
Dcª. Sueli;
Dia 15 – Pelos irmãos que ainda não podem contribuir
financeiramente com a Igreja;
Dia 16 – Pelo plebiscito de oficiais que acontecerá no mês de
setembro;
Dia 17 – Por nossa denominação congregacional no Brasil.
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 11 – Jr. 14-17;
Dia 12 – Jr.18-22;
Dia 13 – Jr. 23-25;
Dia 14 – Jr. 26-29;
Dia 15 – Jr. 30-31;
Dia 16 – Jr. 32-34;
Dia 17 – Jr. 35-37.

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 – Ellen de Oliveira Batistone dos Santos – Tel. 98398-9849.
PENSE NISSO
"Os caprichos nascem da imposição da vontade sobre o
conhecimento." (Artur Schopenhauer)

