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MENSAGEM PASTORAL 

Olhando para a família descobrimos que as 
diferenças entre homem e mulher foram 
criadas por Deus não para acirrar competição 
dentro de casa, mas sim, para uma 
complementação no lar. O matrimônio une 
pessoas diferentes. 

O introvertido casa-se com a extrovertida. 
Aquele que gosta de ficar na cama até mais 
tarde, se junta àquela que “acorda com os 
pássaros”. Ele quer dormir com a janela aberta 
e o ventilador ou o ar condicionado ligado, 
mesmo no inverno; ela usa dois cobertores 
mesmo no verão. É assim! Pessoas diferentes 
se unem pelos laços do matrimônio, vão para 
debaixo de um teto com o desafio de viver em 
unidade, apesar da diversidade. 

Infelizmente, nem todos acham graça nas 
diferenças que existem entre um casal casado, 
não é mesmo?  Pior, às vezes, diferenças 
como estas levam alguns casais à conclusão 
de que não podem viver mais juntos.  Logo nos 
primeiros anos de casamento f icam 
desiludidos, frustrados, decepcionados. Por 
quê? Porque não sabem trabalhar as 
diferenças.

Para valorizarmos a individualidade de cada 
um,  precisamos entender  o propósito divino 
por trás das diferenças entre nós. Aquele ditado 
popular que às vezes ouvimos: “Olha só, são 
iguaizinhos”, não é bíblico. Ninguém é igual a 
ninguém. Deus une pessoas diferentes! Nosso 
desafio é manter unidade na diversidade! O 
SENHOR nos deu inteligência e capacidade 
para trabalhar as diferenças e continuarmos na 
aliança que Ele mesmo instituiu. 
 
Além disso, precisamos aprender a aproveitá-
las para tornar o casamento ainda mais forte. 
Deus chamou o homem e a mulher para se 
completarem, não para competirem entre si!

Para entendermos este "ideal divino", Deus 
unindo pessoas diferentes, precisamos voltar 
para o estabelecimento do casamento dentro 
do plano de Deus. Em Gênesis 2.15-24 
descobrimos alguns princípios importantís-
simos que explicam esta verdade. 

Não é bom que o homem esteja só. O homem 
precisava de ajuda para realizar sua tarefa no 
Jardim. Quando Deus fez o homem e o 

colocou no Jardim do Éden, deu-lhe a tarefa de 
cuidar dele e cultivá-lo (Gn 2.15).   Mas logo em 
seguida, Deus declarou que a situação do 
homem sozinho "não era boa" (2.18).  Esta é a 
única vez em seis dias de criação que Deus fala 
que algo não era bom, mesmo num mundo 
ainda sem pecado.

O que faltava era a mulher, Eva.  Em Gn 2.18b e 
20 ela foi chamada de "auxiliadora idônea".  
Infelizmente muitos têm torcido estes termos 
para fazer da mulher-esposa uma espécie de 
capacho eficiente. Nada pode ser mais longe da 
verdade.

Precisamos entender que o termo bíblico, 
"auxiliadora", não significa "escrava", alguém 
simplesmente para atender o marido.  A palavra 
“auxiliadora” implica a inadequação do homem, 
não a inferioridade da mulher, mesmo porque 
esta palavra é usada na Escritura para Deus. 
Vemos que esta mesma palavra hebraica foi 
usada para se referir a Deus!  O termo se refere 
a Deus como nosso "Auxílio" (Sl 33.20), 
"Amparo" (Sl 115.9-11) "Socorro" (Os 13.9) e 
"Ajuda" (Dt 33.7).

Seria difícil imaginar um termo mais nobre.  
Pela sua graça e bondade, Deus colocou um 
representante de Si mesmo ao lado do homem, 
um auxílio e amparo que o ajudaria em todas as 
suas necessidades.  Assim é a esposa para o 
homem e, por implicação, o homem para sua 
esposa.

Deus criou a mulher para completar o que 
faltava no homem, e vice-versa.

O outro termo, "idônea", literalmente significa 
"conforme o seu oposto".  Alguém que o 
homem pudesse olhar “olhos nos olhos”. Em 
outras palavras, a mulher corresponde ao 
homem, mas também o complementa.  Ela é o 
que ele não é, faz o que ele não faz, supre o que 
ele não tem, e vice-versa.   Assim como os 
dedos de duas mãos se entrelaçam, homem e 
mulher, juntos, "fecham" as respectivas lacunas 
na vida de cada um.  

Um dos segredos de um bom casamento não é 
que os dois eliminem as diferenças entre si com 
o passar do tempo.  A chave é saber trabalhar 
as diferenças. Aproveitar as diferenças para o 
fortalecimento do lar!

TRABALHANDO AS DIFERENÇAS E GLORIFICANDO A DEUS
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SOCIEDADES INTERNAS

O casal que entende isso, saberá aproveitar as 
diferenças entre si para equipar um ao outro 
justamente nas áreas de fraqueza ou falha.  Por 
exemplo: Uma esposa extrovertida ajuda seu 
marido tímido em situações onde ele se sente 
desconfortável. Uma esposa com muita 
capacidade de discernimento será usada para 
advertir o marido contra maus negócios, etc, 
etc. 

Poderíamos multiplicar exemplos, mas cremos 
que o ponto está claro: O casal sábio aprende 
desde cedo a trabalhar as diferenças entre eles 
para fortalecer e não enfraquecer seu lar. Este 
casal sabe que as diferenças foram criadas por 
Deus não para criar competição, mas sim 
complementação em casa.  O marido precisa 
entender que quando ele é fraco em algum 
ponto, então ela poderá ser forte exatamente 
naquela ponto. Semelhantemente, a esposa 
precisa entender que quando ela é fraca em 
outro ponto, seu marido poderá ser forte. Assim, 
o casal com humildade em reconhecer os 
pontos fracos, fortalecerá o casamento e 
glorificará a Deus que criou tanto o homem 
quanto a mulher, ambos iguais em essência,  
porém, diferentes quanto a papéis, para a glória 
de Deus.

É sempre bom lembrar a verdade de que as 
diferenças e dificuldades conjugais serão 
tratadas e minimizadas pela plenitude 
espiritual do casal. Quanto mais o marido e a 
esposa santificarem suas vidas, mais 
proximidades eles terão um do outro e ambos 
de Deus. E assim, saberão pela graça e mercê 
de Deus trabalhar as diferenças e glorificar a 
Deus com suas vidas. 

Se a nossa vida individual é para a glória de 
Deus, nosso casamento, nossa família, 
precisam igualmente ser também, afinal 
nascemos para glorificar a Deus e gozá-lo para 
sempre.

Que possamos como famílias, nos lembrar do 
princípio estabelecido na palavra por meio do 
apóstolo Paulo aos corintios: “Quer comais, ou 
bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei 
tudo para a glória de Deus”, 1 Co 10.31. 
Trabalhemos as diferenças para o bem de 
nosso lar, mas acima de tudo, para a glória de 
Deus. 

Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica – www.palavraefamilia.org.br

"Oh! Como é bom e agradável 
viverem unidos os irmãos!"

Sl.133.1

Convite

A Diretoria da SAF convida todas as mulheres da 
igreja para uma tarde de Louvor e Comunhão.

Dia: 25/01/2017
Horário:14h30min

Local: Salão João Calvino

Você é muito especial para nós!

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

Reunião de Oração  
Dia 24/01, terça feira às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável:Evangelina 
Deslandes. 
Relatora: Maria Helena. 

Reunião Departamental em Conjunto
Dia 25 de janeiro às 14h30min.
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. Contamos com a presença de 
todas as relatoras e diretoria.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Aldemir 
Bissaco, Leandro Gomes, Luiz Neto, Marco 
Cassete e Marcos Egg.
Segunda-feira: Fernando Boson.  
Quinta-feira: Hildemar Neto.
Sexta-feira: João Marcus.
Sábado: Natanias e Paulo Gibram.

NOTA DE GRATIDÃO

A Junta Diaconal agradece a todos os 
irmãos que fizeram doações para a casa do 
Rev. Raimundo Montenegro.

A todos o nosso muito obrigado!

Data: 16 a 21 de Janeiro.

Saída: Dia 23, segunda-feira, às 14h (chegar com 30min 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 28, 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. Levar uma roupa velha para as brincadeiras.

*Noite Especial: TEMA – COWBOYS E ÍNDIOS

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: Objetos de valor. A Igreja não poderá se responsabilizar pelo estrago ou 
desaparecimento dos mesmos.

Responsável: Bruno Melo – (031) 98483-8901.

Um pedido à Igreja: Orem em nosso favor, para que o Senhor, pai de infinitas misericórdias, 
nos revista de graça e proteção. 

Chegou a Semana de 
Acampamento da UPA - 2017!

14 a 18 anos

Informações
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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. 

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!

Em breve anunciaremos o início das aulas. 
Elas acontecerão no horário da Escola 
Dominical, 9h.  

ORAI SEM CESSAR!
1 Ts 5.17

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 um desses momentos  e venha juntar-
se a nós em oração. 
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CHEGADA DO REV. RAIMUNDO E FAMÍLIA!
Louvamos a Deus pela preciosa oportunidade de 
abraçarmos esta família que retorna ao solo pátrio, 
depois de alguns anos no trabalho de missões 
estrangeiras.

Rev. Raimundo chega para ser pastor auxiliar em nossa 
Igreja, onde certamente, mercê de Deus, desenvolverá 
um ministério abençoador.

Querida família! Seja bem-vinda! 
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ESCOLA DOMINICAL

ESCOLA DOMINICAL – AGÊNCIA DO REINO DE DEUS!

Participe da Escola Dominical! Nela, estudamos a Santa e Bendita Palavra de Deus. A Palavra nos 
afasta do pecado: O salmista no Sl 119.11 afirma: “Guardo no coração as tuas Palavras para não 
pecar contra ti”. A Palavra ilumina o nosso caminhar: Sl 119.105: “Lâmpada para os meus pés é a tua 
Palavra e luz para os meus caminhos”. O apóstolo Paulo deu um precioso conselho a Timóteo: 
permaneça na Palavra aprendida, alimente-se dela. Ela pode tornar-te sábio para a salvação pela fé 
em Cristo Jesus, 2 Tm 3.14-17. 

Precisamos valorizar a Palavra de Deus, pois, ela é nosso alimento. Valorizar a Escola Dominical 
significa valorizar o ensino da Sagrada Escritura. Como Igreja, precisamos cada vez mais estarmos 
envolvidos com esta agência do reino de Deus. 

Que o SENHOR nos abençoe e nos renove para que domingo após domingo, todos juntos, estejamos 
engajados no ensino e no aprendizado das Sagradas Escrituras. À Deus toda Honra e Glória! 

ESCOLA DOMINICAL – 2017 - CLASSES PARA ADULTOS!

A partir do primeiro domingo de fevereiro, dia 05.

Classe 1
No salão João Calvino com o Rev. Raimundo Montenegro. Nesta classe, o livro texto será a apostila 
do Rev. Leandro Lima “Cristãos no Século 21 – Os Dilemas e Oportunidades da Época Atual”. O 
objetivo é analisar o mundo atual com suas oportunidades e desafios para o anúncio do evangelho. 

Classe 2
No quarto andar com o Pb. Marcos Vieira. Nesta classe a apostila será também do Rev. Leandro 
Lima, porém, com o título “A Vida de Jesus – do Nascimento ao Sermão do Monte”. Nada melhor do 
que estudar a vida do Divino Mestre e aprender com os ensinamentos de Jesus. Faça a sua inscrição 
com o professor. 

Classe 3
No quarto andar com os Pbs Erdman e Marco Paiva. O objetivo desta classe é estudar os princípios 
bíblicos para o lar cristão. Nesta primeira etapa estudaremos sobre a verdade de que Deus une 
pecadores, porém, pecadores perdoados que perdoam. O livro texto será “Quando Pecadores dizem 
Sim” de Dave Harvey, Editora Fiel. A sala comporta apenas 15 casais e o curso terá duração de um 
semestre. Se você deseja participar, faça sua inscrição com os professores.

Já estão disponíveis os exemplares dos livros texto “Cristãos no Século 21” ao preço de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) o exemplar.
Os alunos interessados na apostila sobre a “Vida de Jesus”, e também no livro “Quando pecadores 
dizem Sim” deverão fazer a solicitação prévia na livraria.
Não deixe de adquirir essas importantes obras para acompanhar as aulas da Escola Dominical e 
crescer no conhecimento das doutrinas que fundamentam nossas crenças, valores e atitudes.



Eliana Marques da Costa de Oliveira 
22/01

FELIZ ANIVERSÁRIO!

ANIVERSARIANTES 
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PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Segunda-feira: Reunião de oração 19h30min. 
Recomenda-nos a Palavra de Deus “Orai sem 
cessar”.  

Terça-feira: 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.

Quinta-feira: 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. Diz-
nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos torna 
perfeitos e perfeitamente habilitados para toda 
boa obra, 2 Tm 3.17

Sexta-feira: 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. 

Paulo Sérgio Laguardia 

Tiago Fonseca dos Reis 

23/01

Ana Carolina Gadelha Gontijo 

André Vinícius Caldeira Miranda 

25/01

Celso Freire dos Reis 

Cláudio Luiz Sadi

Eliane Mara Teixeira Reis

Luciana Pohlmann Ramos

Maria Isbela do Nascimento Bastos

Matheus Silva de Castro 

26/01

Elaine Bernardes Falcão 

Paola Hoffert Castro Cruz 

27/01


