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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

ESTÍMULOS DE CRISTO À ORAÇÃO
Como uma reflexão inicial sobre o tema
litúrgico deste ano, a oração, iniciamos os
artigos do Boletim da nossa Igreja com
ponderações baseadas no evangelho do
nosso Senhor Jesus Cristo segundo a
autoria de Lucas, que assim registrou:
"Por isso, vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe
pedir [pão, lhe dará uma pedra? Ou se
pedir] um peixe, lhe dará em lugar de
peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo
lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que
sois maus, sabeis dar boas dádivas aos
vossos filhos, quanto mais o Pai celestial
dará o Espírito Santo àqueles que lho
pedirem? (Lucas 11.9-13).
Ao considerarmos atentamente o texto
bíblico citado, percebemos que mesmo
tratando de um aspecto bastante prático
da vida cristã, há nas palavras do nosso
Senhor Jesus Cristo um profundo e
impactante ensino, teologicamente
robusto e fortemente ligado ao coração
dos seus discípulos e à piedade diária que
somos chamados a experimentar.
O Filho de Deus nos conclama à
persistência na oração e nos assegura da
resposta Divina a ela.
Com aquelas palavras Jesus está
ensinando seus discípulos a persistirem
no exercício da oração porque Deus é o
doador de toda a boa dádiva (Tg 1.17) e
por isso eles deveriam ter certeza de que
todas as suas orações seriam ouvidas e
atendidas da melhor maneira possível,
visto que Deus é bom e a sua vontade é
boa, agradável e perfeita.
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Este ensinamento do Senhor Jesus Cristo
fica ainda mais claro quando observamos
o contexto no qual ele foi proferido.
Explicando que tanto a salvação como a
santificação (fidelidade humana para com
os mandamentos divinos) são frutos da
graça especial de Deus, certamente
operante na vida dos seus, Jesus
pretende conduzi-los humildes à
dependência de Deus, derrubando
qualquer jactância da parte daqueles que
o ouviam. Ele procura mostrar que a
oração é o recurso provido por Deus para
abençoar os que são dele e chega a
ordenar que aqueles que o estejam
ouvindo insistam na oração, pois se Deus
começou a boa obra na vida dos seus
eleitos, Ele há de completá-la em Cristo
Jesus, e com esta obra pressupomos a
regeneração e a santificação que o
Espírito Santo opera nos predestinados,
daí a menção a ele nesta passagem,
aquele que regenera e santifica a Igreja do
Senhor.
O Senhor Jesus mostra aos seus ouvintes
que o Espírito Santo é o doador de todo
bem e Ele próprio é o maior bem que um
ser humano pode possuir. Jesus insiste
para que os seus discípulos orem
persistentemente, pois eles têm a melhor
resposta, assegurada por Deus, embora
esta resposta nem sempre seja aquela
que nós esperamos receber e ressalta a
bondade divina em oposição à maldade
dos homens, opondo o homem mal ao
bom Deus, indagando de seus ouvintes se
este, tendo infinitamente mais poder e
bondade que aqueles, não iria responder
favoravelmente ao pedido dos que
humilde e persistentemente imploram o
Seu favor.

Para aqueles que o ouviam, tornava-se
claro que apesar do homem ser mau (e
ainda assim conseguir dar boas dádivas
aos filhos), Deus, que é bom, certamente
daria melhores dádivas aos seus e, tanto
num caso como no outro, a dádiva vem
depois da petição, o que, adicionado à
ordem, indica a necessidade que eles
tinham de aproximarem-se de Deus com
humildade e fé, demonstrando
dependência através do exercício da
oração.

decidiu nos entregar algumas graças
somente desta maneira, pois a soberania
dele garante o suprimento das
necessidades dos fiéis, a todo instante, e
todo esse suprimento virá pelos meios
estabelecidos por Deus para cuidar de
nós, alguns dos quais Deus determinou
atender em resposta às nossas orações.
Portanto, negligenciar tal recurso, além de
ser uma desobediência à ordem Divina,
revela debilidade na fé, desconfiança e
frieza no cuidado de Deus para conosco.

Assim, podemos concluir seguramente a
respeito da importância instrumental da
oração sob a Providência divina: embora
Deus não esteja limitado a agir apenas em
resposta à oração do seu povo, ele

Acheguemo-nos, pois, confiantemente ao
Trono da Graça de Deus, em oração.

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA
"Eis que eu envio um Anjo adiante de
ti, para que te guarde pelo caminho e
te leve ao lugar que tenho
preparado." (Libro do Êxodo, cap. 23,
verso 20)
Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min e às
14h30min
Departamentos Responsáveis:
Evangelina Deslandes
Relatoras: D. Maria Helena
Nesta segunda-feira começamos a
Semana Universal de Oração com a
seguinte a escala:
Segunda-feira às14h30min:
Departamento Henriqueta Bergo
Terça-feira às 8h30min:
Departamento Evangelina
Deslandes

Rev. Raimundo Montenegro

Terça-feira às 14h30min:
Departamento Noeme
Quarta-feira às 14h30min:
Departamento Rosa Ziller
Quinta-feira às 14h30min:
Departamento Rute
Sexta-feira às 14h30min:
Departamento Terezinha Lara
Observem atentamente que apenas
na terça-feira teremos dois horários:
8h30min e 14h30min. Nos demais
dias teremos somente o horário das
14h30min. Convocamos as Sócias
para participar. Venham orar em
gratidão a Deus.
FÉRIAS DOS CORAIS DA IGREJA
Os Corais estão gozando de justas e
merecidas férias neste mês e a partir
de fevereiro retornarão às suas
atividades. Louvamos a Deus pelos
Corais e aguardamos o regresso de
todos, desejosos das bênçãos
dadivosas sobre a vida de nossa Igreja
através deste precioso ministério.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

CULTO INFANTIL

Hoje: Aldemir Bissaco, Ariel Augusto,
Frederico Porto, Valter Lopes, Luiz
Neto Marcos Egg e Bruno Cabaleiro
Segunda-feira: Armando Melillo
Terça-feira: Carlos Galvão
Quarta-feira: Cláudio Murilo
Quinta-feira: Hildemar Neto
Sexta-feira: João
Sábado: José L. Espeschit

No mês de janeiro não haverá o Culto
específico para as crianças, pois a
Equipe do Culto Infantil estará em
recesso.
Pedimos aos pais que
aproveitem esse tempo para cultuar
em família (no Templo e em casa) e
reforcem para as crianças a
importância de participar do culto
público com gratidão, temor e
reverência.

TEMPORADAS DE
ACAMPAMENTO
VERÃO – 2020

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
(EBF) – 9h

A temporada dos Acampamentos de
Verão está chegando.
UCP-UPJ – Crianças e Juvenis
Data: 13 a 18/01
UPA – Adolescentes
Data: 27 a 01/02
UMP – Jovens
Data: 21 a 26/02
Inscrições abertas

DISCIPLINAS ESPIRITUAIS
Às quintas-feiras, no período de
janeiro a março, estudaremos as
disciplinas espirituais que a Escritura
Sagrada nos oferece para o
crescimento e o fortalecimento do
povo de Deus, sob a orientação do
Rev. Raimundo.
Buscaremos a direção do Senhor
quanto à prática da oração (tema da
igreja neste ano), do momento
devocional e do jejum bíblicos. Venha
e participe conosco.
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Neste domingo continua nossa EBF,
no Templo. Nossos Pastores estão
ministrando aulas especiais sobre o
Tema que trabalharemos em 2020:
DISCÍPULOS SANTIFICADOS
ORAM. As aulas especiais se
estenderão por todos os domingos do
mês de janeiro.

FÉRIAS E ATENDIMENTO
PASTORAL NO MÊS DE JANEIRO
O Rev. Edson gozará duas semanas
de férias neste mês, nos períodos de
07 a 13 e 23 a 29. O Rev. Rogério goza
férias na primeira quinzena e o Rev.
Élcio conduzirá as Semanas de
Acampamentos das crianças, juvenis
e adolescentes.
O Rev. Raimundo atende às
necessidades pastorais da Igreja
neste período. Oremos em favor de
nossos Pastores.

HOMENAGEM
DESCERRAMENTO DA PLACA DA SALA DE ACOLHIMENTO MÉDICO
No último domingo tivemos o
descerramento da placa em
homenagem ao Pb. Euler Borja, o
Major, Presbítero Emérito de nossa
Igreja, dando seu nome à Sala de
Acolhimento Médico especialmente
preparada em nossa Igreja para
primeiros socorros.
Nosso Pastor, Rev. Edson, recebeu
diversas mensagens de irmãos que
tomaram conhecimento do fato,
todas elas manifestando gratidão a
Deus pela vida do Pb. Euler e ao
Conselho pela iniciativa da homenagem.
Em breve agendaremos com D. Josefa o descerramento da placa em
homenagem póstuma ao saudoso irmão José Antônio Lizardo, na Área de
Convivência.Que o nome do SENHOR seja louvado no reconhecimento da Igreja
aos relevantes serviços prestados por nossos irmãos.
Ao SENHOR, honras e glórias.
INSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA 2020
BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER
O Breve Catecismo de Westminster (BCW) foi formulado na famosa Assembleia
de Westminster, onde homens notáveis, separados por Deus, laboraram contra o
erro num período especialmente difícil da história da Igreja.
Convocados pelo Parlamento britânico, 121 teólogos reuniram-se na Abadia de
Westminster, em Londres, no período de 1643 a 1649, e definiram a doutrina da
Igreja em oposição ao arminianismo. Contendo 107 perguntas e respostas, o
BCW é considerado uma obra-prima teológica por sua estrutura harmoniosa,
instrução condensada e abrangente, e expressão lúcida e vigorosa das doutrinas
da Santa Palavra.
Ao lado da Confissão de Fé de Westminster e do Catecismo Maior de
Westminster, o BCW compõe os Símbolos de Fé de nossa Igreja e da maioria das
igrejas reformadas ao derredor do mundo. Devido à sua importância e grande
utilidade para a vida cristã, apresentaremos suas perguntas e respostas na
Liturgia dos cultos dominicais deste ano, para recordarmos as verdades
essenciais contidas neste valioso Catecismo.
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JANEIRO - SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO - 06 A 11/01
Recomenda-nos a Palavra de Deus: "Orai sem cessar". (1Ts 5.17)
No Calendário de Datas Comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil, o ano
começa com a Semana Universal de Oração. Iniciaremos aquela Semana nesta
segunda-feira, encerrando-a no sábado, 11/01.
Para um maior envolvimento de toda a Igreja, estamos promovendo a seguinte
escala:
• Segunda-feira, 06/01: UCP-UPJ
Responsabilidade dos Conselheiros e Orientadores
• Terça-feira, 07/01: Junta Diaconal
Responsabilidade do Presidente da Junta e Diáconos
• Quarta-feira, 08/01: SAF
Responsabilidade da Presidente e Diretoria
• Quinta-feira, 09/01: UPA e UMP
Responsabilidade dos Presidentes e Diretorias das referidas Sociedades
• Sexta-feira, 10/01: Conselho da Igreja
Responsabilidade do Vice-presidente do Conselho
• Sábado, 11/01: UPH
Responsabilidade do Presidente e Diretoria
As Reuniões acontecerão das 19h30min às 20h30min. Participemos com alegria!
"E perseveravam..., na oração". (Livro dos Atos dos Apóstolos, cap. 2, verso 42)
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ANIVERSARIANTES

05/01
Felipe Marinho de Oliveira
João Lucas Nunes Ribeiro
06/01
Alaíde Maria de Andrade
Alex Sandro Alves
Cláudia Simone Vilela Paes Figueiredo
José Carlos Cardoso Maciel
Rubem Pacheco Santos Júnior
Wânia Cristina Costa N. Fernandes
07/01
Rachel Brigagão do Nascimento Nogueira
08/01
Filipe Ferreira de Figueiredo Duarte
Letícia Cioglia Carvalho de Oliveira
Paula Lobenwein Martins
09/01
Anderson Luis Cavalcanti Sales
Cristiana Azevedo Bahia Galante
João Marcelo Dayrell Pirfo Galuppo
João Vitor Alvarenga Cabaleiro
Martha Rúsia Benites Gonçalves
Thiago Furtado Fonseca
10/01
Déborah Zaghi Borges Reis
Rafael Cavalcante da Costa
11/01
Laura Helena Boy Paiva
Rhode Rocha Silva de Oliveira
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Crianças, Juvenis e Adolescentes da
Igreja
Rev. Marco Antônio
Missionário
Sem. W. Judson Fialho
5º ano no Seminário / Congregação
Redenção

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo:
9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia – Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião de
oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h Reunião de oração no
salão João Calvino
Quinta-feira:19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino
Agende-se e venha participar conosco!
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CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Congregação Nova Suíça
Parceria IP Memorial
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Redenção
Parceria IP Vespasiano / Nossa
Missão
Supervisão: Ministério de Missões
Congregação Belém
Parceria IP Itatiaia
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Pará de
Minas / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Bom
Despacho / Parceria JMN
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Grupiara MG / Parceria IP Monte Carmelo
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja em Varjão de
Minas - MG / Parceria IP Presidente
Olegário /
Supervisão: Ministério de Missões
Plantação de Igreja Parque São
João, Contagem - MG / Parceria IP
Novo Eldorado
Supervisão: Ministério de Missões
Parceria IP Itaguara / Revitalização
Supervisão: Ministério de Missões
CONTA DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta: 13 000405-3
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23

