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MENSAGEM PASTORAL  

Dando continuidade às reflexões iniciais 
b a s e a d a s  e m  L u c a s  11 . 9 - 1 3 ,  
perguntamos: qual é o ensino geral desta 
passagem bíb l ica? Basicamente 
podemos identificar três doutrinas 
principais: a oração é um recurso de 
graça, a bondade de Deus beneficia os 
Seus e o Espírito Santo é o agente Divino 
na Igreja. No artigo de hoje trabalharemos 
apenas a primeira dessas doutrinas, 
f i cando  as  dema is  pa ra  ou t ra  
oportunidade. 
 
O primeiro ensino dessa porção bíblica é 
simples, claro e extremamente útil e 
essencial à verdadeira piedade: a oração 
é um recurso de graça divina, útil e 
necessário, dado para o bem dos 
pecadores. Assim, podemos afirmar que 
não oramos porque normalmente as 
religiões demandam orações, pois não é a 
prática da oração em si que torna os que 
o r a m  p e s s o a s  m e l h o r e s  o u  
automaticamente beneficiadas pela 
oração.
 
Lembremo-nos das advertências de 
Cristo sobre alguns equívocos na prática 
da oração: primeiramente o nosso Senhor 
denunciou o engano das longas orações 
dos escribas e fariseus, carregadas de 
hipocrisia (Mt 23.14); ele também advertiu 
contra as orações como meras 
repetições, prática comum entre os 
gentios (Mt 6.7), os quais pensavam que a 
eficácia da oração viria pela insistência; e 
finalmente ele alertou seus ouvintes 
contra a prática da oração pública quando 
esta passasse a ser a apresentação de 
uma peça litúrgica esteticamente 
elaborada principalmente para ser 
apreciada pelos homens (Mt 6.5), 
demonstrando que a razão essencial da 
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oração, que é a comunhão com Deus, se 
perde quando o louvor e/ou o temor dos 
homens toma conta do nosso coração.
 
Cabe-nos lembrar, portanto, que nós 
cristãos não devemos orar como prática 
de compensação de omissões em nossas 
responsabilidades , nem tampouco por 
achar que tal prática inclina a vontade de 
Deus aos caprichos pessoais dos que Lhe 
dirigem petições, pois essas práticas são 
ímpias e perdem de vista quem Deus é e 
quem somos nós. O Senhor é Deus, 
santo, bom e justo, o Pai Celestial que nos 
resgata pela redenção executada pelo 
Seu Filho. E nós somos pecadores 
carentes e dependentes dele mesmo, do 
seu cuidado e da sua comunhão, obtida 
no Filho pela atuação do Espírito. Sendo 
assim, não devemos orar como bruxos 
manipuladores de poderes, assumindo a 
postura pagã que vê na oração uma 
prát ica de controle de poderes 
sobrenaturais em seu favor, nem muito 
menos como se fosse algo a ser 
apreciado pelos homens, uma prática  
idólatra em que o autor da oração rouba 
para si a Glória de Deus, proferindo belas 
palavras em busca da admiração dos 
homens quanto à sua piedade e fervor 
religiosos.
 
Por que então nosso Senhor nos ensina a 
orar de forma persistente? Calvino intitula 
o capítulo XX do terceiro livro das 
Institutas de "Da oração, que é o principal 
exercício da fé e mediante a qual 
recebemos diariamente os benefícios de 
Deus." (Calvino, 1989, p. 314). Com isto 
ele está querendo mostrar que a nossa 
atitude diante da oração é que devemos 
enxergar nela o principal meio provi-
denciado por Deus para o benefício 
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

"Não andeis ansiosos de coisa 
alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as 
vossas petições, pela oração e pela 
súplica, com ações de graças". 
(Carta do Apóstolo Paulo aos 
Filipenses, cap. 4, verso 6)

Reunião de Oração
Terça feira, 14/01 às 8h30min e às 
14h30min 
Depar tamento  Responsáve l :  
Evangelina Deslandes
Relatora: D. Maria Helena

Reunião Diretoria da SAF
Terça-feira, 14/01, às 15h

Rogamos a direção de Deus para 
nossa primeira reunião de Diretoria, 
que ocorrerá logo após a Reunião de 
Oração. Esperamos  a  presença das 

da Sua igreja. A nossa fé deve interpretar 
a oração como um recurso para sermos 
abençoados.
 
Atribui-se a C. S. Lewis a seguinte frase: 
"Oro, não porque isto muda a Deus, mas 
porque a oração muda a mim". O grande 
beneficiado com a oração somos nós 
mesmos, pois Deus se compraz em 
atender aos Seus filhos, provendo-os de 
todas as suas reais necessidades. Assim, 
ao afirmarmos que a oração é um "meio 
de graça", estamos querendo dizer que 
Deus nos agracia com favores ao 
responder livremente os pedidos que Lhe 
fazemos. Por nos amar, Ele nos convida a 
orar persistentemente.

Sendo assim, podemos concluir que a 
oração é um recurso essencial da graça 
divina para a Igreja de Deus porque, 
acima de tudo, é através dela que nós 
desfrutamos da comunhão com Deus e 
dos efeitos conscientes da oração em 
nossa alma; a oração é o caminho e a 
própria expressão desta comunhão que o 
Pai nos preparou mediante o Filho e na 
ação eficaz do Espírito. Portanto, o ato de 
orar é um encontro do pecador redimido 
deleitando-se na redenção que o Trino 
Deus lhe oferece. Quando oramos, 
descortina-se diante de nós outros tantos 
recursos decorrentes desta preciosa 
intimidade tornada possível pela 
redenção.

Rev. Raimundo Montenegro

irmãs, pois sua participação faz parte 
do serviço ao Mestre.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Paulo Cassete, César, Jessé 
Oliveira, Rubem Pacheco, Tiago 
Müzel, Sérgio Maciel e Emerson 
Ávila
Segunda-feira: Valter Lopes
Quinta-feira: Aldemir Bissaco
Sexta-feira: João
Sábado: Ariel e Bruno Cabaleiro

TEMPORADAS DE 
ACAMPAMENTO - VERÃO – 2020

Continuam as inscrições para as 
semanas dos adolescentes e 
Mocidade.
UPA – Adolescentes 
Data: 27 a 01/02
UMP – Mocidade 
Data: 21 a 26/02
Inscrições abertas
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GRATIDÃO 
SEMANA UNIVERSAL DE 

ORAÇÃO

"E perseveravam..., na oração" (Livro 
dos Atos dos Apóstolos, cap. 2, verso 
42)

Agradecemos a toda Igreja pelo 
envolvimento na Semana Universal 
de Oração, finda no último sábado. 

Louvamos a Deus pelas lideranças 
dos Ministérios que estiveram à frente 
da condução dos momentos 
edificantes que tivemos. 

Que ao longo do ano possamos 
valorizar a oração, esse meio tão 
precioso que o SENHOR deixou para 
dialogarmos com ele. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (EBF) 
PARA ADULTOS E CRIANÇAS

Neste domingo continua nossa EBF, 
no Templo, às 9h. 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. 

Os pequeninos também têm sua EBF 
com o mesmo tema dos adultos, no 
quarto andar, das 9h às 10h. Pais, 
tragam seus filhos à Escola Dominical 
pois o SENHOR tem bênçãos 
especiais reservadas para aqueles 
que  se  ded i cam ao  es tudo  
comprometido de sua Santa Palavra.

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.  

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. 

ATUALIZAÇÃO DE 
ENDEREÇO E TELEFONE

Solicitamos aos irmãos que mudaram 
de endereço ou de número telefônico 
(fixo e/ou móvel) entrar em contato 
com Cristine, Secretária Pastoral, 
pelo número (31) 3273 7044, para nos 
informar. 
É importante mantermos nosso Rol 
de Membros atualizado pois isso 
facilita nossa comunicação com os 
irmãos. Agradecemos a colaboração 
de todos.
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APP DA IGREJA

Aos irmãos que chegaram em nossa Igreja e demais visitantes que assim o 
desejarem, informamos que o aplicativo para telefones móveis (app) de nossa 
Igreja pode ser "baixado" na Play Store (ou em outra "loja" virtual de aplicativos 
para telefones móveis) digitando "Primeira IPBH". O aplicativo inclui a Bíblia, o 
Hinário Novo Cântico, o Boletim semanal da Igreja, além de notícias, 
comunicados e versículos bíblicos diários. 

DISCIPLINAS ESPIRITUAIS ESTUDOS BÍBLICOS

Às quintas-feiras, das 19h30min às 20h30min, temos estudado sobre o 
desenvolvimento de hábitos eficazes quanto às disciplinas espirituais, visando o 
progresso espiritual cristão. Venha e participe. Até março, o foco deverá ser as 
práticas devocionais que incluem a meditação, a oração e o jejum bíblicos. Você 
é nosso convidado. Participe e traga visitantes. 

VISITA PASTORAL À CONGREGAÇÃO DA 
NOVA SUÍÇA.

Mercê divina, neste domingo, por ocasião do Culto Vespertino, o Rev. Raimundo 
e sua família estarão em visita à nossa Congregação no bairro Nova Suíça. Você 
também gostaria de conhecer o trabalho que nossa Igreja lá realiza? Visite, ore e 
apoie.

HERANÇA DO SENHOR

Com alegria comunicamos à Igreja o nascimento da ovelhinha do Senhor Lara 
Castellani Reis, ocorrido em 08/01, pesando 3,100 kg e medindo 48 cm. Lara é 
filha de nossos irmãos Marcony e Ariane, tendo como avós maternos Rute e Ari 
(in memoriam) e avós paternos Didison e Eliane. Felicitamos às queridas 
famílias e rogamos bênçãos sobre a pequena Lara para que ela cresça não 
somente em estatura, mas também em graça diante de Deus e dos homens.   

RECESSO DO CULTO INFANTIL

No mês de janeiro não haverá Culto para as crianças, pois a Equipe do Culto 
Infantil está em recesso.  Pedimos aos pais que aproveitem esse tempo para 
cultuar no templo em família e reforçar com as crianças a importância de 
participar do culto público com gratidão, temor e reverência.  
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ACAMPAMENTO DE VERÃO - UCP/UPJ 
 Tema: "Fui criado para a Glória de Deus"

Data: 13 a 18 de janeiro.

Saída: dia 13, segunda-feira, às 14h (chegar com 30 min de antecedência), 
Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), esquina com rua do Amendoim, em frente 
ao antigo Templo da Igreja Metropolitana. Não podemos esperar pelos 
retardatários.

Retorno: dia 18, sábado, às 12h, horário previsto para chegada na Praça Israel 
Pinheiro (Praça do Papa). Pedimos aos pais que não tardem em buscar suas 
crianças. NÃO FAZEMOS PARADAS EM OUTROS PONTOS.

Documentos: LEVAR CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA 
DE IDENTIDADE.

O que levar: Uma Bíblia, roupas de cama e banho, uma roupa velha para as 
brincadeiras, roupas para esporte e piscina, protetor solar, produtos de higiene 
pessoal, e qualquer medicamento que a criança faça uso (o medicamento deverá 
ser entregue aos Equipantes). As malas devem estar identificadas com o nome 
do Acampante, bem como as roupas (coloque o nome de seu filho na etiqueta, 
isso facilitará a identificação).

Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e guloseimas, devendo os 
Acampantes levar dinheiro para comprá-las, que deverá ser entregue aos 
responsáveis pela Cantina no ato do embarque para evitar perdas.

Noite Temática: "Personagens fictícios" (desenhos, séries, filmes, história em 
quadrinhos e etc) – Auxilie seu filho com os preparativos para a caracterização.

Dia de visita dos pais: Os pais que desejarem visitar seus filhos poderão fazê-lo 
na sexta-feira, a partir das 14h. Por favor, avise com a devida antecedência.
O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e objetos de valor. 
Caso queira ou precise falar com seu filho, exceto nos horários dos Cultos, ligue 
ou envie mensagem para os seguintes telefones:
Rev. Élcio (31) 98237-5117 e Gleici - (31) 98105-5658. 

Pedido de oração: Oremos para que nosso bondoso Deus proteja nossas 
crianças e juvenis e dê a todos um tempo de aprendizado, comunhão e diversão 
na presença do Senhor.
"Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na 
verdade" (3João 4).



ANIVERSARIANTES 

    12/01
    Júlia Luck Stocks 

    Rayssa do Rêgo Pacheco Santos 
    

    13/01
    Felipe Oliveira Montenegro 
    João de Figueiredo Duarte 

    
    14/01

    Allyne Perillo de Carvalho 
    Fabrícia Fabiana da Silva 

    Jonathan Rocha Ferreira de Faria
    

    15/01
    Mariana Gonçalves de Freitas 

    
    16/01

    Bernardo Nacif Chequer Lopes
    Dalva Augusta de O. Campolina 

    Mateus Bessa de Oliveira Terenzi 
    Rúbia Francisca 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 
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