
PASTORAL 
 
QUE CANSEIRA! 
 

“E dizeis ainda: Eis aqui, que canseira! E o lançastes ao 
desprezo, diz o Senhor dos Exércitos; vós ofereceis o que foi 

roubado, e o coxo e o enfermo; assim trazeis a oferta. Aceitaria 
eu isto de vossa mão? Diz o Senhor.” (Ml. 1:13) 

 
O cansaço é uma realidade possível para todos nós, especialmente 
nos dias agitados e intensos que vivemos. Quando ele chega, algo 
está querendo ser dito pelo nosso corpo. Talvez ele esteja falando 
sobre nossos limites ultrapassados, nossas energias gastas e não 
renovadas ou sobre toda e qualquer forma de exageros 
experimentados. O cansaço pode ser uma maneira do corpo dizer 
que está na hora de parar. Quando entendemos essa voz, não nos 
resta outra opção senão descansar, dormir mais, tirar férias, fazer 
alguma coisa para distrair. Tenho cruzado com muita gente cansada. 
Gente que se queixa da vida, das dores, das emoções prejudiciais, 
dos desencontros e de tantas outras coisas. Apesar disso, não tenho 
visto ninguém deixar de trabalhar por causa do cansaço, não tenho 
escutado ninguém falar que as festas ficaram esvaziadas porque os 
convidados estavam esgotados ou que a vida social ficou prejudicada 
por essa razão. Não é na vida social ou profissional que esse tão 
grande cansaço se revela. Ele se revela na vida eclesiástica, no 
desempenho de um ministério, na participação de uma liturgia, no 
desenvolvimento das disciplinas espirituais, tais como, oração, 
adoração, meditação, estudo, jejuam etc. As pessoas, em uma 
grande maioria, não estão cansadas para as festas, mas estão 
esgotadas para o culto. As pernas não doem para o laser, mas 
queimam para a caminhada até o templo. O corpo não resiste aos 
eventos sociais, mas esmorecem para as atividades da Igreja. Esse 
comportamento não é novo, não é algo próprio do nosso tempo. Ele 
é tão antigo quanto o povo chamado pelo nome de Deus. O profeta 
Malaquias denunciou essa postura quando foi usado por Deus para 
falar aos judeus. Reproduzindo a fala do povo para chamar sua 
própria atenção, ele diz: “que canseira!” A canseira do povo não era 
canseira de nenhuma outra coisa senão do próprio Deus. O povo 
estava cansado de Deus! Prova disso é que as ofertas começaram a 
ser entregues de qualquer maneira, os sacrifícios já não observavam 
os cuidados devidos e a preocupação com uma excelência que 
apontava para a santidade de Deus deixou de existir. Quando nos 
cansamos de Deus, também nos cansamos do culto que é prestado 



a Ele. Quando nos cansamos de Deus, também nos cansamos das 
ofertas dedicadas a Ele. Quando nos cansamos de Deus, também 
nos cansamos de exercer os ministérios que recebemos dele. Gente 
cansada de Deus não oferta, não adora, não serve, não comunga, 
não compartilha, não convive. Gente cansada de Deus troca o culto 
de domingo pela festa de sábado. Gente cansada de Deus troca a 
simplicidade da vida cristã pela ostentação da vida secular. Gente 
cansada de Deus troca os projetos do Reino pelos investimentos 
pessoais. Gente cansada de Deus é gente condenada a viver nesse 
permanente cansaço, pois decidiu abrir mão da única fonte 
restauradora das suas forças: Jesus! Afinal, são dele essas 
palavras: 
 
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu 
vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, 
que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso 

para as vossas almas. Porque o meu jogo é suave e o meu 
fardo é leve.” (Mt. 11:28-30) 

 
 
AGENDA SEMANAL 
Domingo – 15/09 
18:00hs – CULTO DE ADORAÇÃO 
Direção, Lic. Daniel – Mensagem,  Sem. João Vitor – Berçário, Ana 
Paula, Viviane e Anna Beatriz – Culto Infantil, Alice e Cristina Pinheiro 
– Música, Ministério de Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Márcio 
Cunha, Dcª Sueli e Selma Lacerda – Som, Roberto Matheus – 
Projeção, Michell. 
 
Quinta-feira – 19/09 
19:30hs - CULTO DE EDIFICAÇÃO 
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Isac, Dc. Aristides, Dcª Ediméa e Ellen – Som, 
Mylena – Projeção, Michell. 
 
Domingo – 22/09 
09:00hs – CULTO MATINAL  
Direção e Mensagem, Pr. Carlos Henrique – Música, Ministério de 
Louvor – Plantão, Dc. Jorge de Jesus, Márcio Cunha, Dcª. Josefa e 
Selma Lacerda – Som, Pedro Henrique – Projeção, Lúcio. 
 
 
I CIRCUITO DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 



Nesta terça-feira, às 20 horas, estaremos reunidos na residência do 
casal Pr. Wilson e Rosania. O endereço é Travessa Esperança, 48, 
Mutondo. Entrando pela padaria Deuladeu, é a quinta rua à 
esquerda. 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. 
 
ORDENAÇÃO MINISTERIAL 
O Licenciado Daniel convida a todos para o culto de ordenação ao 
santo ministério. Será no sábado, dia 28 de setembro, às 19 horas, 
em nossa Igreja. Todos são convidados a participar desse importante 
momento na vida de nosso irmão. 
 
ELEIÇÃO DE NOVOS OFICIAIS 
Após a indicação de nomes e apreciação dos oficiais, seguimos no 
processo de contatos e entrevistas com os candidatos ao corpo de 
oficiais da Igreja. A eleição será no primeiro domingo de outubro, dia 
06, às 10:30 horas.  
 
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 
Será no primeiro domingo de outubro, dia 06, às 10:30 horas. Na 
pauta: apreciação de relatórios financeiros e eleição de novos 
oficiais. Todos os membros são convidados a participar. 
 
FINANÇAS DA IGREJA 
Esses são os resultados em relação às contribuições financeiras de 
nossa Igreja, no primeiro semestre do ano: 
- 41% contribuíram fielmente de janeiro a junho; 
- 26% contribuíram esporadicamente nesse mesmo período; 
- 33% não contribuíram em nenhum mês; 
- apenas 36% contribuíram no mês de julho. 
Oremos para que essa situação seja revertida. 
 
NOTA DE FALECIMENTO 
É com grande pesar que registramos o falecimento de nossa irmã 
Maria Irene Marins. Isso aconteceu na noite da terça-feira próxima 
passada, dia 10, no Hospital de Clínicas São Gonçalo, onde esteve 
internada por aproximadamente um mês. O sepultamento se deu no 
cemitério Memorial Parque Nicteroy, no dia 11, às 16 horas, 



precedido por uma cerimônia religiosa dirigida pelo Pr. Carlos 
Henrique. Vários oficiais e irmãos de nossa Igreja estiveram 
presentes. Oremos pelo consolo do Senhor sobre a vida de cada 
familiar enlutado, especialmente pela vida de nosso irmão Jorge 
Marins. 
 
RETIRO 2020 
De 21 a 26 de fevereiro, na Pousada Vila Rica, em Itaboraí. 
Parcelamento de setembro de 2019 a janeiro de 2020. Adultos, 
R$450,00, em 5 X R$90,00; crianças de 6 a 9 anos, R$350,00, em 5 
X R$70,00; crianças até 5 anos não pagam. Inscrições abertas. 
 
MANHÃ DE CONSAGRAÇÃO 
Último sábado de setembro, dia 28, às 08 horas. O Pr. Bruno Xavier, 
pastor da Igreja Congregacional de Sete Pontes, será o pregador na 
ocasião. Após o culto no templo, teremos um delicioso e farto café da 
manhã em nosso salão social. Venha, você e sua família. 
 
DIA DO IDOSO 
Um culto especial marcará essa data. Domingo, dia 06 de outubro, 
às 18 horas, aqui em nossa Igreja. Todos os irmãos são convidados 
a participar dessa noite de celebração e afeto. Venha com toda sua 
família. 
 
REUNIÃO DA JUNTA GERAL 
Como acontece em todos os meses ímpares do ano, no próximo 
sábado, dia 21, às 09 horas, na sede de nossa União de Igrejas, no 
centro da cidade do Rio de Janeiro, se dará mais um encontro 
administrativo de nossa denominação. A reunião é aberta a todos. 
 
RETIRO PARA HOMENS 
A Igreja Congregacional de Vila Paraíso realizará no próximo final de 
semana, um retiro para homens de todas as idades denominado 
ENCONTRO DE GERAÇÕES. O evento acontecerá no Sitio Nosso 
Sonho, em Papucaia. O Pr. Carlos Henrique será um dos preletores. 
 
CANTINA DO MI 
Nosso Ministério Infantil realizará uma cantina muito especial, hoje, 
após o culto da noite, em nosso salão social. Portanto, não vá embora 
sem antes dar uma passada ali e desfrutar de um agradável tempo 
de comunhão. 
 
RETIRO PARA MULHERES 



A União Feminina da Igreja Congregacional do Alcântara realizará 
nos dias 11, 12 e 13 de outubro, em Sambaetiba, um abençoado 
Retiro Espiritual para mulheres. O evento custa R$150,00, incluindo 
transporte e é aberto para todas as irmãs. Tema: Vivendo a vontade 
de Deus. O Pr. Carlos Henrique será o preletor. Maiores informações 
com a irmã Ellen. 
 
PLANESCOM  
Quarta-feira, dia 25 de setembro, a partir das 09 horas, nas 
dependências da Primeira Igreja Congregacional de Niterói. 
Planejamento, Estudo e Comunhão. Uma reunião da Confederação 
das Uniões Auxiliadoras Femininas. Maiores informações com a irmã 
Ellen. 
 
 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
Separe um tempo durante a semana e ore pelos seguintes motivos: 
Dia 15 – Por uma geração de cristãos que amem ao Senhor acima 
de todas as coisas; 
Dia 16 – Pela vida do Pr. Paulo Carvalho e por toda sua família; 
Dia 17 – Por todas as famílias da Igreja, especialmente pela família 
do Pr. Wilson em cuja casa estaremos na noite de hoje; 
Dia 18 – Pela eleição de novos oficiais em nossa Igreja; 
Dia 19 – Por cada membro da Igreja e por uma vida separada para o 
serviço do Senhor; 
Dia 20 – Pela Missão Cristã Europeia e pelo Pastor Elecir Brito, atual 
Diretor Executivo para o Brasil; 
Dia 21 – Pelas finanças da Igreja e por aqueles irmãos que, por 
alguma razão, ainda não podem contribuir. 
 
PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL  
Dia 15 – Dn. 04-06; 
Dia 16 – Dn. 07-09; 
Dia 17 – Dn. 10-12; 
Dia 18 – Ed. 01-03; 
Dia 19 – Ed. 04-06; Sl. 137; 
Dia 20 – Ag. 01-02; 
Dia 21 – Zc. 01-07. 
 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 
Parabéns ao querido casal que completará, nesta semana, mais um 
ano de união conjugal. Que o Senhor continue abençoando a vida de 
todos: 



Dia 16 – Rodrigo e Thaís – 08 anos – Bodas de Papoula; 
Dia 20 – Paulo e Ana Cristina – 16 anos – Bodas de Safira; 
Dia 20 – Pedro Henrique e Tuany – 05 anos – Bodas de Madeira. 
 
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 15 – Leandro Jorge Abud Rego – Tel.: 99284-3527; 
Dia 16 – Sônia Maria Gomes Carvalho – Tel.: 97226-1748; 
Dia 17 – Pâmella Dos Santos Barreto – Tel.: 98507-0903; 
Dia 18 – Antônio Ferreira Maciel Filho – Tel.: 98687-3544; 
Dia 20 – Anderson Carvalho Lima – Tel.: 98595-2524; 
Dia 20 – Vastil Da Silva Marinho – Tel.: 3933-1030; 
Dia 21 – Elaine De Oliveira Batistone – Tel.: 2725-1037; 
Dia 21 – Silvana Cunha Câmara – Tel.: 2601-8618. 
 
PENSE NISSO 
“A ambição do homem é tão grande que para satisfazer a uma 

vontade presente, ele não pensa no mal que dentro em breve daí 
pode resultar.” 
(Henry Ford) 


