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MENSAGEM PASTORAL  

No início do primeiro Livro de Samuel, 
a Palavra de Deus apresenta o 
exemplo de uma mulher de oração 
chamada Ana (1Sm 1-2). Esse nome 
em hebraico significa “graciosa, cheia 
de graça”. Esta mulher viveu no 
período dos Juízes em Israel, era 
amada por seu esposo, mas 
enfrentava um problema que a 
perturbava: a esterilidade.  Por ser 
estéril, ela vivia em grande sofrimento 
pelo desprezo da sociedade de sua 
época e por isso Ana nutria em seu 
coração uma aspiração legítima, 
sonhando ser mãe.

Para piorar a situação, Ana tinha uma 
rival dentro de sua casa pois ela 
dividia seu marido com outra mulher 
chamada Penina. Muito provavel-
mente por ser ela estéril, seu marido 
se casou com uma segunda mulher 
que lhe deu filhos. Embora a poligamia 
não fizesse parte do plano de Deus, 
ela foi tolerada pelo SENHOR, mas 
nunca foi totalmente aprovada em 
Israel, pois esta situação não está em 
harmonia com a ordenança de Deus a 
respeito do relacionamento entre 
homem e mulher (Gn 2.24). 

Ana pediu a Deus um filho, porém o 
SENHOR, inicialmente, não a 
respondeu. Mas ela agarrou-se ao seu 
sonho e colocou-se diante de Deus à 
espera de um milagre. 

Seu marido, Elcana, instou-a a desistir 
do seu sonho de ser mãe, dizendo que 
ele era melhor do que dez  filhos  para

 ela (1Sm 1.8). Certo dia, enquanto ela 
orava no Templo, seu líder espiritual, o 
Sacerdote Eli, a julgou embriagada 
porque não discerniu que ela estava 
derramando sua alma diante de Deus. 

Ana sofreu desprezo da sociedade, 
enfrentou a hostilidade de Penina, sua 
rival, foi alvo de engano do Sacerdote 
Eli, porém, não desistiu. Ana sabia que 
os impossíveis dos homens são 
possíveis para Deus. 

Ana fez um voto perante o SENHOR: o 
de consagrar a Deus, em gratidão pelo 
milagre recebido, o fi lho que 
porventura o Senhor lhe viesse a dar. 
Diz o texto que o SENHOR lembrou-
se de Ana (1.19) e ouviu o seu clamor. 
Sua oração subiu aos céus, foi 
respondida, Ana recebeu de Deus um 
filho e o consagrou ao SENHOR como 
prometera. Após o menino desmamar 
ela volta para devolvê-lo ao SENHOR, 
levando consigo um novilho de três 
anos, um efa de farinha e um odre de 
vinho e o apresenta à Casa do Senhor 
(1.24). 

Ana não apresentou o seu filho como 
um troféu de sua vaidade pessoal, 
para responder a sua rival Penina, 
pois ela sabia que aquela criança viera 
de Deus, era de Deus e devia ser 
consagrada de volta para Deus. Ana 
deu-lhe o nome de SAMUEL, que 
significa “Ouvido por Deus”. Após 
cumprir seu voto, Ana ora novamente 
(1Sm 2), uma oração em forma de 
cântico,  o chamado “Cântico de Ana”.

MÃES DE ORAÇÃO
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 O conteúdo desse cântico sem dúvida 
é muito significativo, pois nele Ana 
reconhece a graça, o poder, a 
santidade e a soberania de Deus. 
Nesta oração Ana exalta o SENHOR e 
manifesta verdadeira compreensão 
de que Deus é Todo Poderoso, é 
Senhor, Redentor, Salvador. É 
soberano e para Ele não existe 
impossíveis.  

A Bíblia diz que nossos filhos 
pertencem ao SENHOR e são 
herança do SENHOR (Sl 127.3) e Ana, 
assim reconhecendo, cumpriu seu 
voto. Samuel passou a ser assistente 
do Sacerdote Eli e diz a Bíblia que ele 
crescia em estatura e no favor de 
Deus, isto é, à semelhança de Jesus 
(1Sm 2.24, Lc 2.52). 

Samuel, o filho dado pelo SENHOR 
em resposta às orações de Ana, não 
foi apenas um bom filho, mas um 
grande homem, um dos maiores da 
sua geração, tornando-se Juiz em 
Israel. Mas Samuel não foi apenas 
isto. Foi com ele que inaugurou-se o 
período dos profetas, sendo Samuel o 
primeiro da Escola dos Profetas (At 
3.24, 13.20). Por trás de Samuel havia 
uma mãe que o colocava diante de 
Deus. Ah! Como precisamos de mães 
que ousem consagrar os seus filhos a 
Deus! Ana consagrou Samuel ao 
SENHOR, e ele tornou-se um grande 
homem. Deus ouve as orações das 
mães que consagram seus filhos a 
Ele. 

Queridas mães da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, orem 
em favor de seus filhos e descansem 
na providência divina. E filhos, honrem 

suas mães!  O Quinto Mandamento da
Lei de Deus assim ordena: “Honra teu 
pai e tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o 
SENHOR, teu Deus, te dá”. (Ex 
20.12).  O SENHOR é o Deus Todo 
Poderoso e por isso Ele faz que a 
mulher estéril seja alegre mãe de 
filhos e viva em família (Sl 113.9).  
Deus não abdicou do seu poder. Ele 
ainda nos diz: “Se creres, verás a 
glória de Deus”. Todos diziam para 
Ana desistir, mas ela continuou 
crendo.

Mães, não abram mão de esperar 
coisas grandes e novas em suas 
vidas, e na vida dos seus filhos. 
D e d i q u e m - s e  à  i n t e r c e s s ã o  
incessante por seus filhos, sabendo 
que o SENHOR é o único que pode 
converter o coração dos filhos aos 
pais (Ml 4.6), vales em mananciais de 
bênçãos (Sl 84.6), noite chorosa em 
manhã venturosa (Sl 30.5). 

Ana foi uma mulher que celebrou as 
suas vitórias e glorificou a Deus pelos 
seus sonhos realizados (1.20). Ela 
adorou a Deus e entoou a Ele um 
cântico (2.1-10) e um cântico de vitória 
estará sempre nos lábios de uma mãe 
que coloca seus filhos, seu lar, diante 
do SENHOR em oração.

Nesta data, em que celebramos o Dia 
das Mães, temos em Ana um exemplo 
de uma mãe de oração. Que Deus 
lhes dê muita sabedoria para que 
vocês sejam “mães de oração”, assim 
como foi Ana. Mães segundo o 
coração de Deus! Parabéns queridas 
Mães!  Amém!

Rev. Edson Costa Silva



SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

 “Eu é que sei que pensamentos 
tenho a vosso respeito, diz o 
SENHOR; pensamentos de paz e 
não de mal, para vos dar o fim que 
desejais.”  (Livro do Profeta 
Jeremias, cap. 29, verso 11)

Reunião de Oração
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: 
Rosa Ziller
Relatora: Valéria

Departamental em conjunto
Quarta-feira às 14h30min, no Salão 
João Calvino, iremos comemorar o 
Dia das Mães. Esperamos todas as 
sócias. Aproveite a oportunidade 
para trazer uma convidada.   
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes, 
Frederico Porto, Aldemir Bissaco, Luiz 
Neto, Marcos Egg e Saul Nogueira
Segunda-feira: Sérgio Maciel
Quinta-feira: Thiago Bryan
Sexta-feira: Carlos Galvão
Sábado: Cláudio Murilo e Hildemar 
Neto

ESCOLA DOMINICAL 
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 - Sion
Tel. 3261-6074

Equipe 2
Ismaília M. Nunes
Av. Carandaí, 353/1201
Tel. 3282-7173

Dia 16 – Quinta Feira
Joaquim Enoch do Nascimento
Rua Orlando Nogueira, 216 – Tirol
Tel. 99228-1152

Próximo domingo:
Equipe 1
Leir F. Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel. 3282-7049

Equipe 2
Ivone D. Oliveira Neto
Rua Bernardo Guimarães,630/604
Tel. 3222-3839

Dia 23 – Quinta Feira
Lea Santos
Rua Adolfo Pereira 233/301 
Anchieta
Tel. 3223-7227

ELEIÇÃO DE OFICIAIS – APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS

Os irmãos cujos nomes foram indicados pela Igreja, aprovados pelo Conselho e 
aceitaram a candidatura, estão agora sendo apresentados à Igreja. 
A  Assembleia para a Eleição dos Oficiais acontecerá no dia 26/05, às 10h20min. 
Oremos em favor destes queridos irmãos e da Assembleia. 
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ESCOLA DOMINICAL, UMA AGÊNCIA DO REINO DE DEUS

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do SENHOR”. 
(Salmo 122, verso 1)

Prezados irmãos, graça e paz. No primeiro trimestre deste ano tivemos 428 
alunos matriculados em nossa Escola Dominical. Que bênção! Como é bom ver 
o comprometimento de muitos membros e famílias buscando com maior 
profundidade o conhecimento da Palavra do nosso Senhor. Acreditamos que 
muitos conhecem outras famílias que não participam da nossa Escola 
Dominical. 

Convide-as! Incentive-as! O povo de Deus não deve ficar estagnado, mas 
crescer na graça e no conhecimento de Cristo como o Apóstolo Pedro nos 
recomenda em sua segunda Carta, cap. 3, verso 18.

Nossa Igreja proporciona Estudos da Palavra com fidelidade doutrinária, 
importantes para o crescimento espiritual de cada membro. Quando nos 
congregamos, crescemos juntos nos tornando uma grande família da fé e na 
Escola Dominical não somente os adultos crescem, mas nossas crianças, que 
dependem dos seus pais para trazê-las, também se desenvolvem no 
conhecimento da Palavra de Deus, interagem entre si, criam vínculos 
saudáveis e são estimulados por seus professores a buscarem a intimidade 
com Deus. A família cresce, a Igreja cresce. “... a fim de que todos sejam um; e 
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o 
mundo creia que tu me enviaste". (Evangelho de Jesus Cristo, segundo o 
Apóstolo João, cap. 17, verso 21).

Desejamos que a frequência melhore, pois apuramos uma média de 63% de 
comparecimento, no período de janeiro a março, e o desejo de nossos corações 
é que esse percentual seja superior a 80%. Compareça à Escola Dominical, 
com pontualidade, e cresça espiritualmente.
 Que saibamos valorizar continuamente os preciosos momentos que passamos 
em nossa Escola Dominical.  

Por Cristo! 

Isabel Cristina Santos Ribeiro - Superintendente da Escola Dominical

CEIA DO SENHOR

Neste domingo, segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da mesa do 
SENHOR para este solene Sacramento. 
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PARTICIPE DAS REUNIÕES DE ORAÇÃO

 “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e 
se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os 
seus pecados e sararei a sua terra”. (Segundo Livro das Crônicas, cap. 7, verso14)
Reuniões: Segunda-feira: 19h30min;
Terça-feira: 8h30min e 14h30min, conduzidas pela SAF; 
Quarta-feira: 8h.
Nossa Igreja oferece a você momentos com Deus em oração, aqui em nossas 
dependências, conforme a agenda informada acima. Temos inúmeros motivos 
para orar e interceder, dentre os quais destacamos as orações e intercessões 
pelos governos, pelas famílias de nossa Igreja, por aqueles que estão 
hospitalizados e pelos irmãos que estão se recuperando em casa. 
Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar “sem cessar”. 
Participe desses momentos de comunhão e intercessão.

UPH - UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS

Mãe segundo o coração de Deus
Não importa o que você faz o dia todo... ou na vida... fazer as coisas do jeito que 
Deus determina é um assunto do coração (Pv 4.23). Como você gasta o seu 
dinheiro, utiliza o tempo, como você trata as pessoas, como se veste ou como 
trabalha, suas escolhas revelam seu coração. O mesmo é verdade em relação a 
como você cria seus filhos – não importa a idade deles. Queremos parabenizar 
todas as mães (avós, bisavós) da Igreja de forma singela, deixando algumas 
recomendações para amarem seus filhos segundo o coração de Deus: (1) separe 
tempo para nutrir seu próprio coração (orar é a única maneira de você se tornar a 
mãe que Deus quer que você seja); (2) ensine a Palavra de Deus a seus filhos 
(aquele que ensina a Bíblia nunca será um estudioso, será sempre um 
estudante); (3) Fale a respeito de Deus com seus filhos (Dt. 6.6,7); (4) conte a 
respeito de Jesus a seus filhos (a fé em Jesus é o acontecimento mais precioso da 
vida de uma pessoa); (5) instrua seus filhos no caminho de Deus (Pv 22.6, o tipo 
de pessoa que seu filho se tornará já se está se tornando e rapidamente...); (6) 
cuide de seus filhos (Lc. 11.11); (7) leve seus filhos a Igreja (colocar Deus em 
primeiro lugar proporciona um poderoso exemplo para os seus filhos); (8) ensine 
seus filhos a orar (que todos nós possamos ser salvos do pecado da falta de 
oração. Você não pode alçar seus filhos a um nível mais alto do que aquele em 
que você mesma vive); (9) Procure fazer o seu melhor sabendo que é para o 
Senhor (Cl 3.23); (10) Fale com Deus a respeito de seus filhos (Fp 4.6), ore pelos 
amigos de seus filhos, ore por aqueles que serão os maridos e esposas deles, 
mesmo que seu filho ainda seja uma criança. Ore pela pureza de seu filho e ore 
pelo envolvimento de seus filhos com a Igreja do Senhor Jesus. 
Feliz Dia das Mães! Deus as abençoe!  



CONFERÊNCIA VIDA CRISTÃ 
17 A 19 DE MAIO

Programamos quatro Conferências para o ano de 2019. Em março realizamos 
a primeira, CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA, e agora no próximo final de 
semana (17 a 19) teremos a segunda, CONFERÊNCIA VIDA CRISTÃ.
O Preletor do encontro será o Rev. Fábio Henrique de Jesus Caetano, Pastor 
da Igreja Presbiteriana do Guará II - Brasília-DF. Portanto, renovamos o convite 
à toda a Igreja: participe conosco da CONFERÊNCIA VIDA CRISTÃ e cresça 
em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Que tudo seja feito para a Glória de Deus. 
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ANIVERSARIANTES 

12/05
    Cláudio Murilo Viana Gomes 
    Giovana de Souza Mendonça 

    Helen Bernardes Ferreira Cunha 
    Júlia dos Santos Pessôa 

    
13/05

    Eliane Luiza Martins
    Hildemar Rodrigues Falcão Neto 

    Mirian Regina Machado 

14/05
    Cassiano Nunes Barbosa
    Eugênia Maria Laguardia

    Giuseppe Terenzi  de Oliveira Santos 

16/05
    Eder Pereira Freitas 

    Maria Aparecida Gomes de Melo 
    Paulo Felipe dos Santos Pessôa 

17/05
    Eduarda Gandini Bonfá 
    Rosa Nancy Antezana 

18/05
    Josefa Teixeira Lizardo 
    Lívia Soares de Oliveira 

    Moysés Fonseca Monteiro Alves 
    Neusa Messias Soares 
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