PASTORAL
COMO AGRADAREMOS AO SENHOR?
A resposta está na carta dirigida à Igreja de Éfeso, em Apocalipse 2.
A esta Igreja, o Senhor Jesus escreve uma carta de amor, que se
aplica a todas as Igrejas de todos os tempos. isso significa que foi
dirigida a nós, da igreja de Ponte Seca. Inicialmente, em Apocalipse
2.1, o Senhor diz que a Igreja que agrada a Deus é uma Igreja que
prega a Palavra. O Senhor Jesus escreve uma carta e a entrega aos
cuidados do anjo da Igreja. O anjo da Igreja não é um ser angelical
que fica parado na porta da Igreja, mas é o mensageiro, o pregador,
o pastor titular daquela Igreja. Ao escrever a mensagem e confiá-la a
este anjo, Jesus está dizendo que a sua Palavra deve ser lida,
pregada e anunciada na Igreja. A palavra grega para anjo significa
mensageiro. Isso demonstra que na Igreja deve ser anunciada
somente a Palavra de Jesus. Queremos ser uma Igreja cheia de vida
e saudável. Que aqui seja um lugar de gente que crê no Senhor
Jesus, na sua salvação, na sua obra redentora, no perdão de
pecados, na reconciliação com Deus e com o outro, por meio de
Cristo. As Escrituras nos mostram que nosso Senhor Jesus é o
caminho, a verdade e a vida, o único que pode nos levar a Deus. Mas
o verso continua a nos ensinar que a Igreja que agrada Deus é
conduzida pelo Senhor. Somos ensinados que Jesus tem na mão
direita as sete estrelas. Apocalipse 1.20, nos diz que as estrelas são
os anjos das igrejas. Jesus diz que Ele conserva a estes na sua mão
direita. A expressão usada no grego para conservar, se traduzida
literalmente, significa governar. Além disso, a mão direita é a mão do
governo. A mensagem que Jesus nos ensina é que Ele conduz a
Igreja, governando a sua liderança soberanamente, por meio da sua
Palavra. Essa mensagem deve gerar em nós uma sincera atitude de
humildade, pois aqui Jesus está nos mostrando que a Igreja não é
nossa, ela é do Senhor. Ele é quem a governa. Em Atos 20.28,
falando aos presbíteros da Igreja, o Senhor nos diz por boca de Paulo
que ele comprou a Igreja, com seu próprio sangue. A igreja não existe
para fazer a vontade dos homens, ela é conduzida pelo Senhor. Para
que isso aconteça é extremamente necessário que cada um dos
membros desse corpo caminhe em humildade, desejando que na
Igreja se realize a vontade do Senhor. Que em nossa Igreja não
sigamos a ideologias e filosofias deste mundo, que em nossa igreja
não olhemos para o modelo de culto que está na moda. Que a nossa
igreja seja moldada à imagem e semelhança do Senhor Jesus, pois
ela é conduzida pelo Senhor, que nos fala em sua Palavra. Mas em

último lugar, aprendemos aqui que a Igreja que agrada a Deus é
uma igreja que tem comunhão com Cristo. O Senhor Jesus disse
que ele caminha no meio dos setes candeeiros de ouro. O texto de
Apocalipse 1.20 revela que os sete candeeiros são as sete igrejas. É
impressionante ver que a igreja é um candeeiro, ou seja, ela é
portadora da luz de Jesus e do fogo do Espírito, mas, ela é de ouro,
ouro simboliza pureza e valor, significa que essa igreja é purificada
pelo sangue de Cristo e valorosa pelo seu preço, por isso tem que
levar a luz do Evangelho, com o fogo que aquece, pelo poder do
Espírito. Ela só pode cumprir essa missão gloriosa porque Jesus
caminha no meio dela. Jesus nos diz que Ele está presente na Igreja.
Se Ele está na Igreja devemos buscá-lo em oração, devemos buscar
a sua comunhão, devemos desejar a percepção do resplendor de sua
face, devemos buscar uma vida de santificação, prestar um culto que
faça sentido, que seja racional. Clamemos pela doce paz advinda de
sua presença. Peçamos a Ele que nos encha com o Espírito. Que
sua presença nos santifique! Que sua presença nos livre de
ansiedade. Que sua presença nos encha de alegria! Que a presença
de Jesus restaure nossos ministérios! Que o Senhor Jesus converta
os corações de todos nós a Ele e nos converta uns aos outros. Que
a presença de Jesus nos mova para que sejamos um povo que o
adora e o contempla por meio da oração e leitura da sua palavra. Que
todos sejamos membros dessa família que é uma igreja que agrada
a Deus, pregando a Palavra, sendo conduzida pelo Senhor e que tem
comunhão com Ele por meio da oração e assim faremos discípulos
para o nosso Senhor e seremos uma igreja que realmente agrade ao
nosso Deus. Que o nosso maior desejo seja viver uma vida cristã
dirigida e controlada pelo Espírito Santo.
No amor de Cristo,
Licenciada Wanderléa Roseira

AGENDA SEMANAL
Domingo – 25/08
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO
Direção, Pr. Carlos Henrique – Mensagem, Pr. Eraldo – Berçário,
Áurea – Culto Infantil, Lourdinha e Cristina Gomes – Música,
Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Camilo, Anderson, Dcª. Josefa e
Rosania – Som, Roberto Matheus – Projeção, Michell.
Quinta-feira – 29/08
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO

Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Marcos, Antonio, Dcª Sueli e Maria Celencina
– Som, Mylena – Projeção, Michell.
Sábado – 31/08
08:00hs – MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Direção, Dc. Marcos – Mensagem, Pr. Rovanildo – Música, Ministério
de Louvor – Plantão, Dc. Camilo, Dc. Aristides, Dcª Sueli e Virgínia –
Som, Mylena – Projeção, Lúcio.
Domingo – 01/09
09:00hs – CULTO MATINAL E SANTA CEIA
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de
Louvor – Plantão, Dc. Alex, Almir, Dcª. Josefa e Rejane – Som, Pedro
Henrique – Projeção, Lúcio.

I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Nesta terça-feira, às 20 horas, estaremos reunidos na casa da irmã
Vastil, no bairro de Trindade. 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 próximo domingo, teremos uma assembleia de
membros especial quando realizaremos mais um plebiscito de
oficiais. Todos os membros da Igreja devem comparecer.
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO
Próximo sábado, dia 31, às 08 horas. Será pregador o Pr. Rovanildo,
da Igreja Congregacional de Amendoeira. Após a reunião no templo
teremos um delicioso café da manhã em nosso salão social. Venha
e traga sua família e convidados.
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 próxima quinta-feira, dia 29, às 08 horas, nas dependências da
Igreja Congregacional do Alcântara.
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, próximo domingo, 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 próxima segunda-feira, dia 26, às
19:00 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 dar uma
passada em nosso salão social. Nossa União Feminina preparou
uma deliciosa cantina e conta com a sua presença.
ADORESCENTE EM NOSSA IGREJA
Adolescentes em adoração. Dias 15 e 16 de setembro, aqui em
nossa Igreja. A sua presença motivara nossos adolescentes em
prosseguir servindo ao Senhor. Reserve esta data e participe.

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos:
Dia 25 – Pela realidade financeira de nossa Igreja e por aqueles que
ainda não podem contribuir;
Dia 26 – Pela vida do Lic. Daniel e por sua ordenação ao ministério,
bem como por toda sua família;
Dia 27 – Por todas as famílias da Igreja, especialmente pela vida da
irmã Vastil, em cuja casa estaremos na noite de hoje, e também por
todos os seus familiares;
Dia 28 – Pela eleição de novos oficiais em nossa Igreja;
Dia 29 – Por uma Igreja que priorize o Reino de Deus;
Dia 30 – Pela segurança em nossa cidade, estado e nação;
Dia 31 – Por uma vida consagrada ao Senhor.
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL
Dia 25 – Lm. 01:01-03:36;
Dia 26 – Lm. 03:37-05:22;
Dia 27 – Ez. 01-04;
Dia 28 – Ez. 05-08;
Dia 29 – Ez. 09-12;
Dia 30 – Ez. 13-15;
Dia 31 – Ez. 16-17.
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 27 – Dayanne Gonçalves Malheiros – Tel.: 97133-7444;
Dia 29 – Miguel Pastor D’Albuquerque – Tel.: (94) 8804-4048;
Dia 30 – Ana Cristina Mendonça Moreira Monte – Tel.: 99979-0442;
Dia 30 – Asaph Dutra Mota – Tel.: 2606-6977;

Dia 30 – Darcy Da Silva Rodrigues – Tel.: 2603-0261;
Dia 31 – Nadia Rejane De Oliveira Moreira Almeida – Tel.: 999457026.
PENSE NISSO
“O nobre coração de boa vontade se confessa vencido pela razão.”
(Friedrich Schiller)

