PASTORAL
COMO UM SACO FURADO
Existem pessoas que são muito distraídas. Algumas esquecem com
facilidade compromissos importantes, outras deixam de pagar contas
na data do vencimento e há ainda aquelas que nunca sabem onde
colocaram seus objetos pessoais. Dependendo do tamanho da
distração, os prejuízos podem ser grandes ou pequenos, maiores ou
menores, reversíveis ou não. É preciso considerar isso como um
problema e tentar mudar essa situação antes que seja tarde demais.
Houve um tempo na história do povo de Deus que isso também
acontecia. Muito envolvidos com os seus próprios negócios e
interesses, relegaram a segundo plano o propósito do Senhor para
com a nação. Tentando chamar a atenção desse povo foi que o
Senhor usou o profeta Ageu para dizer: “Considerai os vossos
caminhos”. Isso é o mesmo que dizer: olhem para onde o coração
de vocês os está levando; vejam os caminhos que vocês têm trilhado;
prestem atenção no que tem acontecido com vocês. Quando
estamos muito distraídos, não prestamos atenção ao que acontece
ao nosso redor. E o que estava acontecendo com o povo naquele
momento? Ageu 1:6 nos diz: “Semeais muito, e recolheis pouco;
comeis, porém não vos fartais; bebeis, porém não vos saciais;
vesti-vos, porém ninguém se aquece; e o que recebe salário,
recebe-o num saco furado.” Três vezes a palavra “porém” aparece
nesse verso. Cumprindo o seu papel enquanto uma conjunção
adversativa, sua presença enfatiza o resultado oposto ao que se
espera. Quem come espera se fartar, mas isso não acontece. Quem
bebe deseja se saciar, mas a sede continua. Quem se veste tenta se
aquecer, mas o frio permanece. É possível que a comida, a água ou
as vestes sejam poucas e, por isso, a necessidade continue a existir.
Mas é possível também que a insatisfação seja grande e, por causa
disso, nunca nada seja suficiente. Parece que esta é a ideia aqui e o
que leva o profeta a exortar dizendo: “Considerai os vossos
caminhos.” Em outras palavras, prestem atenção como vocês se
tornaram pessoas insatisfeitas, povo para o qual nada está bom e
nada basta. Não fiquem tão distraídos e observem para onde o
coração de vocês os têm levado, um lugar onde ninguém é pleno em
suas realizações e conquistas. Parem um pouco para pensar e
perceber como vocês se tornaram como “saco furado”, onde tudo que
entra se esvai, escoa, deixando-os sempre vazios. Quando estamos
muito “distraídos” de Deus, ficamos assim, como “saco furado”.
Vazios de sentimentos, de emoções, de relevâncias e considerações.

Quando estamos muito “distraídos” de Deus, ficamos vazios em
nossos relacionamentos e para com os compromissos com a
comunidade local. Quando estamos muito “distraídos” de Deus,
ficamos plenamente vazios dEle e sobejamente cheios de nós. Não
seja ou esteja tão distraído! Preste um pouco mais de atenção para
onde o seu coração o está levando.
Com amor,
Pr. Carlos Henrique.

AGENDA SEMANAL
Domingo – 18/08
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Berçário, Cláudia Lúcia
– Culto Infantil, Eucinéa e Alice – Música, Ministério de Louvor –
Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Almir, Dcª. Sueli e Selma Lacerda –
Som, Rafael – Projeção, Michell.
Quinta-feira – 22/08
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Alex, Dc. Aristides, Dcª Ediméa e Virginia –
Som, Mylena – Projeção, Michell.
Domingo – 25/08
09:00hs – CULTO MATINAL
Direção, Tatiana - Mensagem, Lic. Daniel – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Ginaldo, Marcio Cunha, Dcª. Ediméa e Celina
– Som, Roberto Matheus - Projeção, Lúcio.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Nesta terça-feira, às 20 horas, estaremos reunidos na casa da irmã
Vanda, no bairro de Nova Cidade. Todos são bem-vindos.
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.
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.
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.
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.
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 29 de agosto, às 08 horas, nas dependências da
Igreja Congregacional do Alcântara.
REUNIÃO DA FEUHEC
O irmão Ramão, presidente da FEUHEC ACG, pede para anunciar
que no próximo sábado, dia 24, a partir das 09 horas, nas
dependências da Igreja Congregacional do Alcântara, haverá mais
uma reunião da Federação de Homens. Todos são convidados.
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?
ASSEMBLEIA DE MEMBROS
Nosso próximo encontro administrativo será no primeiro domingo de
setembro, dia primeiro, às 10:30 horas. Todos os membros de nossa
Igreja devem comparecer a esse encontro.
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA

Será no dia primeiro de setembro, às 09 horas. Venha testemunhar
de sua fé e anunciar sua esperança em Jesus. Todos os membros
devem se esforçar por comparecer.
DIA DE COLHEITA
Não esqueça! Todo primeiro domingo de cada mês é dia de colheita
em nossa Igreja. Nesse dia, não deixe de trazer o seu quilo de
alimento não perecível e, assim, contribuir com nosso Ministério de
Ação Social.
HOMENS DE AÇÃO
Uma abordagem bíblica sobre a vida e o ministério de Elias e Eliseu.
Este será o novo tema da classe dos jovens e adultos. As revistas já
começarão a ser distribuídas, mas o mais importante é a presença
de cada um e o desejo de aprender.
REUNIÃO DA ACG
A Associação Congregacional Gonçalense se reunirá mais uma vez
em caráter administrativo. Será na segunda-feira, dia 26, às 19:30
horas, nas dependências da Igreja Congregacional do Alcântara. A
reunião é aberta a todos.
CANTINA ESPECIAL
Hoje, após o culto da noite, não vá embora sem antes passar em
nosso salão social. O Ministério Infantil de nossa Igreja preparou uma
deliciosa cantina para você. Estenda o culto desfrutando de um
agradável tempo de comunhão. Esperamos por você ali.

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 18 – Por todos os nossos adolescentes e suas famílias;
Dia 19 – Pela saúde física de todos os nossos pastores;
Dia 20 – Por todas as famílias de nossa Igreja, especialmente pela
vida e família de nossa irmã Vanda, em cuja casa estaremos na noite
de hoje;
Dia 21 – Pelo Corpo de Oficiais da Igreja e por todos os oficiais que
se encontram em disponibilidade, bem como por suas respectivas
famílias;
Dia 22 – Por um despertamento espiritual em nossa Igreja;
Dia 23 – Pelo plebiscito de oficiais que acontecerá no mês de
setembro;
Dia 24 – Pela vida da irmã Maria Irene que se encontra hospitializada.

PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 18 – Jr. 38-40; Sl. 74; Sl. 79;
Dia 19 – Jr. 2Rs. 24-25; 2Cr. 36;
Dia 20 – Hc. 01-03;
Dia 21 – Jr. 41-45;
Dia 22 – Jr. 46-48;
Dia 23 – Jr. 49-50;
Dia 24 – Jr. 51-52.
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 – Alex José Rodrigues – Tel.: 97028-3272;
Dia 18 – Isabella Lascolla Batistone – Tel.: 99391-1919;
Dia 18 – Monique Pastor Gonçalves D’albuquerque – Tel.: (94) 88044048;
Dia 22 – Mônica Simões Da Motta Duarte – Tel.: 98218-4475;
Dia 23 – Pérola Henrique Figueiredo Marinho Moreira – Tel.: 982048799;
Dia – Dc. Sebastião Camilo Dos Santos – Tel.: 97151-2193.
PENSE NISSO
“Onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde domina o
poder, falta o amor. Um é a sombra do outro.”
(Carl Gustav Jung)

