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MENSAGEM PASTORAL
A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO
5 E, quando orardes, não sereis como os
hipócritas; porque gostam de orar em pé nas
sinagogas e nos cantos das praças, para
serem vistos dos homens. Em verdade vos
digo que eles já receberam a recompensa. 6
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está
em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te
recompensará. 7 E, orando, não useis de vãs
repetições, como os gentios; porque
presumem que pelo seu muito falar serão
ouvidos. 8 Não vos assemelheis, pois, a eles;
porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que
tendes necessidade, antes que lho peçais. 9
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que
estás nos céus, santificado seja o teu nome; 10
venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim
na terra como no céu; 11 o pão nosso de cada
dia dá-nos hoje; 12 e perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como nós temos perdoado aos
nossos devedores; 13 e não nos deixes cair em
tentação; mas livra-nos do mal [pois teu é o
reino, o poder e a glória para sempre. Amém].
Mt 6.5-13
O prelúdio do Ministério de Jesus foi oração e
jejum. Imediatamente após o batismo e antes
de iniciar o seu ministério, Jesus passou 40
dias em jejum e oração no deserto.
Diz a Escritura que Jesus foi levado ou impelido
para o deserto pelo Espírito Santo (Mt 4.1; Mc
1.12; Lc 4.1). Somente agora, Jesus deixaria a
carpintaria, a mãe (certamente viúva) e os
irmãos para dedicar-se integralmente ao
ministério. Foi uma mudança brusca quanto ao
cenário, à movimentação e à ocupação.
Jesus agora, conviveria diretamente com o ser
humano, suas complicações, enfermidades,
problemas, maldades e carências. Jesus
atenderia pessoas em toda parte e não teria
tempo suficiente para se quer, se alimentar
direito (Mc 6.31) nem onde reclinar a cabeça
(Mt 8.20). Jesus agora lidaria com o legalismo
de alguns e com a hipocrisia de outros.
Curaria toda sorte de doenças, expulsaria
demônios e ressuscitaria mortos. Transformaria água em vinho, multiplicaria pães e
peixes e acalmaria tempestades. Escolheria
algumas pessoas para estar com ele,
para comer com ele, para viajar com ele,
para serem testemunhas dele e para continuar
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a sua obra. Enfrentaria a oposição, o escárnio,
a perseguição, as ameaças de prisão e morte.
Agora, Jesus se aproximaria paulatinamente da
cruz. Mas tudo isso não aconteceria sem antes
Ele orar. O prelúdio de seu ministério foi 40 dias
de jejum e certamente, oração.
Certa vez, Ele disse: “Eu e o Pai somos um”.
Disse aos judeus no Pórtico de Salomão (Jo
10.30). Apesar de ser Deus, apesar da
completa intimidade com o Pai, Jesus era um
homem de oração. O autor aos hebreus nos diz
que Jesus nos dias da sua carne ofereceu ao
Pai forte clamor e lágrimas, orações e súplicas,
Hb 5.7.
Somente nos momentos finais, antes de se
entregar por nós, Jesus orou três vezes: No
Cenáculo; No Getsêmani; No Calvário. Na sala
ampla e mobiliada do Cenáculo, Ele orou pelos
discípulos e por aqueles que creriam nele (Jo
17.20).
No Getsêmani, Jesus orou por ele mesmo:
“Meu Pai, se for possível, afasta de mim este
cálice” (Mt 26.39). Na Cruz, das sete palavras
ali proferidas, três foram orações: a primeira,
em favor daqueles que o crucificavam (“Pai,
perdoa-lhes”); as outras duas, em favor dele
mesmo (“Deus meu, Deus meu, por que me
desamparaste? ” e “Pai, nas tuas mãos entrego
meu Espírito!”).
Além das orações feitas na cruz, somente no
Evangelho de Lucas podemos ver em diversos
momentos Jesus orando: Lc 5.16 - Mas Jesus
retirava-se para lugares solitários e orava. Lc
6.12 - Num daqueles dias, Jesus saiu para o
monte a fim de orar, e passou a noite orando a
Deus. Lc 9.18 - Certa vez Jesus estava orando
em particular, e com ele estavam os seus
discípulos. Lc 9.28 - Aproximadamente oito dias
depois de dizer essas coisas, Jesus tomou
consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um
monte para orar. Lc 11.1 - Certo dia Jesus
estava orando em um determinado lugar.
Não se diz que Jesus orava naqueles horários
rígidos, costumeiros dos judeus, pela manhã,
ao meio-dia e à tarde (Sl 55.17; Dn 6.10). Mas
Ele orava, e como orava. Influenciado pela vida
de oração de Jesus, um dos discípulos lhe
disse: “Senhor, ensina-nos a orar, como João
ensinou os discípulos dele” (Lc 11.1).

Foi nessa ocasião que Jesus ofereceu o
modelo universal da oração dominical e
discorreu sobre a perseverança na oração e
sobre a boa vontade de Deus em nos ouvir e
responder (Lc 11.2-13). Há uma relação das
orações de Jesus com os acontecimentos
anteriores ou posteriores que o envolviam,
como se pode ver nos textos que as seguem ou
antecedem. A conclusão é óbvia! Se Jesus
sendo Deus, orava, e como orava, como nós
precisamos orar, não é mesmo?
As diversas expressões da oração que o
SENHOR nos ensinou, indicam as posturas
que devemos ter ao apresentarmo-nos diante
do SENHOR em oração.
1) Pai Nosso: Postura filial; universal, coletiva.
Temos um Pai no céu que vela por nós!
2) Santificado seja o teu nome: Postura
reverente que leva o nome do Senhor a ser
exaltado a cada dia; Postura sincera de que o
nome do Senhor seja exaltado em tudo que
acontece;
3) Venha Teu reino: Postura missionária;
Preocupada com o avanço do reino.
Perspectiva escatológica. O reino “ainda não”.
Postura que nos leva a não nos acomodar com
a “era presente”.
4) Seja feita a Tua vontade: Postura de servo

obediente; Renúncia de nossos desejos e
submissão aos desejos do Senhor. Tornem
vãos e sem efeitos os nossos desejos que são
contrários a sua vontade. A vontade do
SENHOR é que é boa, perfeita e agradável, Rm
12.
5) O pão nosso de cada dia dá-nos hoje:
Postura dependente; Recomendamos-nos à
sua providencia. Diz Calvino: “Não devemos
desejar nada além das nossas necessidades
cotidianas, pois, assim como Ele nos nutre
hoje, o fará amanhã”. Independente da
abundância que podemos ter no presente, nós
devemos pedir o pão de cada dia. O maná era
servido cotidianamente, ao passo que se eles
guardassem, perdia.
6) Perdoa-nos: Postura de contrição,
arrependimento; postura de perdoador. A
condição não é acrescentada como se ao
perdoar mereçamos o perdão de Deus, mas ao
contrário, como fomos perdoados, devemos
perdoar. “Credor Incompassivo, Mt 18.23...”.
7) Mas não nos deixe cair em tentação, mas
livra-nos do mal: Postura cautelosa e
vigilante.
Que a oração modelo ensinada por Jesus, seja
realmente o paradigma de nossas orações.
“SENHOR: ensina-nos a orar". Amém!
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: João, José L. Espeschit, Jose Maria,
Natanias, Sergio Maciel, Zuelton
Segunda-feira: Alysson Barbosa
Quinta-feira: Ariel
Sexta-feira: Armando Melillo
Sábado: Claudio Murilo, Éder Mello
CALENDÁRIO DE
LEITURA BÍBLICA ANUAL
Disse Jesus: “Examinai as Escrituras, porque
julgais ter nelas a vida eterna, e são elas
mesmas que testificam de mim”. Jo 5.39.
Como de costume, distribuímos no início do
ano, o calendário de leitura bíblica anual.
Nossos irmãos Pb. Cassiano e D. Martha
oferecem com muito amor e desejo de que
todos se apliquem à leitura da Santa Palavra.
Os calendários estão à porta da Igreja.
Não deixe de levar e exercitar!

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor
os livra de todas. Salmo 34.19
Reunião de oração:
Dia 17/01, terça feira às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Evangelina
Deslandes
Relatora: D. Maria Helena
Reunião departamental em conjunto dia 25 de
janeiro às 14h30min e contamos com a
presença de todas as sócias, convide uma
amiga, uma irmã, um familiar pois teremos
pela graça do Senhor uma tarde muito
agradável.
Reunião executiva dia 31 de janeiro às 15h
logo após a reunião de oração.
Mensagem: Não desista jamais. Creia! Pois
será através da sua fé que você contemplara o
mover de Deus em sua vida. Leia Hb 11.27-40
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TEMPORADAS DE
ACAMPAMENTO

VERÃO – 2017

UPJ (10 a 13 anos)
Data: 16 a 21 Jan
Preletor: Sem. Pb. Clemente Séllos
Tema: Eclesiastes

Continuam as Inscrições!
As inscrições para o acampamento da UPA se
encerram na próxima quinta-feira, dia 19-01!
Procure a diretoria ou a secretaria da Igreja
para fazer a sua inscrição.

UPA – (14 a 18 anos)

Data: 23 a 28/01
Preletor: Rev. Raimundo Montenegro

Chegou a Semana de
Acampamento da UPJ - 2017!
10 a 13 anos
Informações aos Pais
Data: 16 a 21 de Janeiro.
Saída: dia 16, Segunda, às 14h (chegar com 30 min de antecedência), Praça Israel Pinheiro
(Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim, em frente à Igreja Metropolitana. Não
podemos esperar pelos retardatários
Retorno: dia 21, sábado, às 12h, Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa). Pedimos aos pais
que estejam impreterivelmente aqui neste horário.
Documentos: Levar cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade.
O que levar: Roupas de cama e banho, roupas para esporte e piscina, produtos de higiene
pessoal e qualquer medicamento que a criança faça uso constante (o medicamento deverá
ser entregue aos equipantes). Levar uma roupa velha para as brincadeiras.
*Noite Especial: “ANIMANÉZER – O SHOW DOS ANIMAIS” – Será uma noite de
talentos em que cada criança poderá se fantasiar de um animal
Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia.
Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e guloseimas. O acampante deverá levar
dinheiro para adquirir estes produtos. Este dinheiro deverá ser entregue aos responsáveis
pela cantina no embarque, para evitar perdas.
O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e objetos de valor. A Igreja não poderá se
responsabilizar pelo estrago ou desaparecimento dos mesmos.

Responsável: Bruno Melo – (031) 98483-8901
Um pedido a Igreja: Orem em nosso favor, para que o Senhor, pai de infinitas
misericórdias, nos revista de graça e proteção.
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TORNE-SE MEMBRO DA IGREJA
A partir de fevereiro, teremos o início da classe
de catecúmenos que tem por objetivo preparar
aqueles que desejam se tornar membros da
Igreja.

ORAI SEM CESSAR!
1 Ts 5.17

O que é Classe de Catecúmenos?
É o nome adotado pela Igreja Presbiteriana do
Brasil à classe que deseja unir-se formalmente
a ela, mediante a profissão de fé, instruindo
sobre a Bíblia, as doutrinas e a vida cristã.
Catecúmenos (latim) quer dizer “noviço”.
Aquele que é instruído de viva voz. Agostinho
dizia que todos nós somos catecúmenos, pois,
não conhecemos todos os desígnios de Deus.
Você que tem frequentado a nossa Igreja e
deseja se tornar membro comungante dela,
seu lugar é na classe de catecúmenos!
Lembramos a todos que esta classe visa não
somente a preparação para a pública
profissão de fé, mas também a instrução
daqueles que desejam se tornar membros de
nossa Igreja.
Nesta classe, você conhece a Igreja
Presbiteriana, sua origem desde a Reforma
Protestante do século XVI, sua forma de
governo, suas convicções doutrinárias, enfim,
sua identidade como Igreja de Cristo.
Não desejamos em absoluto, que ninguém
busque a membresia de uma Igreja local por
coerção de quem quer que seja, porém, cabe à
Igreja de Cristo prover meios de preparação.
Eis o meio de preparo oferecido a todos!
As aulas terão início em fevereiro no horário da
Escola Dominical, 9h.

Amados irmãos!
Continuemos nossas intercessões em favor
dos enfermos de nossa Igreja.
Aqueles que estão hospitalizados, outros que
estão se recuperando em casa.
Todos devem ser alvos de nossas constantes
intercessões. Recomenda-nos a Palavra de
Deus a orar uns pelos outros, e ainda mais,
“sem cessar”.
Temos em nossa Igreja diversas reuniões de
oração durante a semana.
Todas as segundas-feiras, às 19h30min
Terças-feiras, reuniões da SAF, 8h30min e
14h30min.
Quinta-feira, às 8h, reunião de oração
conduzida pelo Pb. Cassiano.
São momentos propícios para juntos,
elevarmos a Deus nossas petições,
intercessões e gratidão por tudo o que o
SENHOR tem bondosamente nos oferecido
através de suas dadivosas mãos. Separe esse
momento e venha juntar-se a nós em oração.
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VISITANTE ILUSTRE
Damos as boas vindas ao Rev. César Guimarães do Carmo, pastor da
Igreja Presbiteriana de Caeté, que bondosamente aceitou nosso convite
para participar de nossa Escola Bíblica de Férias.
Além de ministrar o estudo na Escola Dominical o Rev. César será o
pregador do culto matutino.
Receba o nosso abraço amado pastor!
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CHEGADA DO REV. RAIMUNDO E FAMÍLIA!
Nesta semana, o Rev. Raimundo junto à sua querida
família, chega para o trabalho em nossa Igreja.
Louvamos a Deus pela preciosa oportunidade de
abraçarmos esta família que retorna ao solo pátrio,
depois de alguns anos no trabalho de missões
estrangeiras.
A Junta Diaconal está mobilizada para a montagem
básica de seu apartamento. Caso você deseje ajudar,
procure o presidente da Junta, Diác. Ariel, e participe
conosco!

ESCOLA DOMINICAL - 2017
TEMA: CRISTÃOS NO SÉCULO 21

Já estão disponíveis os exemplares dos livros texto para as aulas da ED 2017, Cristãos no
Século 21, de autoria do Reverendo Leandro Lima, ao preço de R$25,00 (vinte e cinco
reais) o exemplar.
Não deixe de adquirir essa importante obra para acompanhar as aulas da Escola
Dominical e crescer no conhecimento das doutrinas que fundamentam nossas crenças,
valores e atitudes.
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PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

ANIVERSARIANTES

Segunda-feira: Reunião de oração às 19h30min.
Recomenda-nos a Palavra de Deus “Orai sem
cessar”.
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina). Disse Jesus que a oração é um dever
de todo cristão. Precisa ser sempre e sem
esmorecer, Lc 18.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
15/01
Mariana Gonçalves de Freitas
Rogério Luiz Vanucci de Moraes

Quinta-feira: Às 8h – Reunião de oração no salão
social. Às 19h30min, temos nosso estudo bíblico
doutrinário. Venha estudar a Palavra de Deus
conosco e crescer em graça e no conhecimento
de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diznos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos torna
perfeitos e perfeitamente habilitados para toda
boa obra, 2 Tm 3.17
Sexta-feira: Às 20h, temos a “sexta-jovem” , no
salão social, onde os jovens de nossa igreja se
encontram para louvar a Deus e estudar a Santa
Palavra. Pergunta o salmista: De que maneira
poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele
mesmo responde: Observando-o segundo a tua
palavra, Sl 119.9. (Retorna em fevereiro)
Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das
sociedades internas: UCP / UPJ / UPA / UMP /
SAF / UPH. Crianças, juvenis, adolescentes,
jovens, senhoras e senhores, todos estão
inseridos no testemunho e proclamação das
verdades eternas. Agende-se e venha participar
conosco!
ORE E VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça – R. Duque de
Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Escola Dominical 9h / Culto 18h – Reunião de
Oração às quartas-feiras 19h30min.
Congregação Fonte Grande no CRC – R.
Lincoln Costa Ferreira, 62 – Esquina com Av.
Prefeito Diniz – Entrada pela Av. Prefeito Diniz Bairro Fonte Grande – Contagem.
Escola Dominical 9h – Culto 19h – Reunião de
Oração às terças-feiras 19h30min – Estudo
Bíblico às quintas-feiras 19h30min.
Congregação Belém – R. Real Madrid 162 –
Bairro São Salvador.
Escola Dominical 9h – Culto 19h – Estudo
Bíblico e Oração às quintas-feiraS 19h
Ponto de Pregação Itapoã – Bairro Itapoã Reuniões às terças-feiras – Em breve daremos
mais detalhes sobre este trabalho.
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16/01
Bernardo Nacif Chequer LopeS
Dalva Augusta de O. Campolina
Mateus Bessa de Oliveira Terenzi
Rúbia Francisca da Silva Lenza
Zilá de Magalhães Souza

17/01
Cássio Dutra Tostes
José Guilhermino Barbosa Filho
Mirian Vilela Ribeiro
Walisson Junio de Magalhães Lima

18/01
Maria Virgínia Lima
Ricardo Ferreira de Assis

19/01
Ana Clara Figueiredo Sadi
Carolina Amorim Campos
João Pedro Silva Furtado
Ricardo Medeiros Rodrigues Paschoal

20/01
Arthur Barbosa Câmara
Eliana Dias dos Santos

21/01
Amanda Loesch Siqueira
Cecilia Silva de Abreu Maia
Josué Reis Barbosa

