
O SLOGAN DO PROJETO ANA 

 E A  

SOBERANIA DE DEUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mães orando, Deus agindo. 
 

 

Queridas irmã 

Deus as cubra de graça e de misericórdia 

 

Consultamos alguns estimados irmãos em Cristo, pastores da nossa 

Igreja Presbiteriana do Brasil, entre inúmeros irmãos que poderiam nos 

dar uma resposta sobre a nossa preocupação, os quais também são 

zelosos da Sã Doutrina e fiéis a Jesus, para saber se o slogan escolhido 

para o Projeto ANA fere a soberania de Deus. 

Dentre os consultados, alguns responderam e lhes envio a fim de 

compartilhar com as irmãs as respostas e ficarmos mais tranquilas com a 

vivência do slogan escolhido para o Projeto ANA.  

 

RESPOSTAS RECEBIDAS (Partes principais das respostas que 

respondem a pergunta) 

 

 

RESPOSTA DO REV. AGEU CIRILO MAGALHÃES – 

SEMINÁRIO JMC 

 

Prezada irmã, Dna. Ana Maria. Em primeiro lugar, agradeço a confiança. 

Quanto à sua pergunta, sinceramente, dentro da minha limitação de 



conhecimento, eu não vejo problema em nenhuma das duas frases. Deus 

incluiu as nossas orações no seu decreto, como um dos meios para 

realização dos seus fins. Todavia, como sou falível, creio ser prudente à 

sra. consultar outros pastores também. Rev. Augustus Nicodemus, por 

exemplo. Ele a atenderá com alegria. 

 

E PEDIMOS PARA QUE O REV. AGEU, O CONSULTASSE  

 

RESPOSTA DO REV. AGEU CIRILO MAGALHÃES – 

SEMINÁRIO JMC 

Vou consultar o Rev. Augustus. 

 

RESPOSTA DO REV. AUGUSTUS NICODEMOS LOPES – 

IGREJA PRESBITERIANA DE GOIÂNIA  ( ENVIADA PELO 

REV. AGEU) 

 

Concordo total e absolutamente com sua resposta. Pode informar a irmã 

que assino embaixo do que você disse. Elas podem usar a primeira 

expressão e usar o que eu falei como defesa, lembrando que na verdade 

foi você que falou e eu apoiei!  

 

RESPOSTA DO REV. PETRÔNIO O. Q. TAVARES FILHO - 

IGREJA PRESBITERIANA DE ENCRUZILHADA – RECIFE – PE 

 

[...] se é para ter uma frase entre estas duas, entendo que a primeira nos 

chama mais à nossa responsabilidade que não é negada quando 

ensinamos a doutrina da soberania de Deus. Merece um estudo mais 

profundo, mas me permita rápidas considerações: 

1) Deus nos chama à responsabilidade de orar em vários textos em nada 

ferindo à soberania dEle; 

2) Deus mesmo se compromete em responder às nossas orações segundo 

a vontade dEle e para glória dEle, vontade que é boa perfeita e agradável 

3) Deus se mostra como um pai amoroso e dedicado aos seus filhos e o 

próprio Jesus mostra como o Pai Celestial é incomparavelmente superior 

aos pais terrenos até mesmo na hora de atender aos pedidos dos filhos  

4) Deus parece em alguns momentos, não atender enquanto não orarmos, 

para fazer disto uma lição de que Ele mesmo valoriza a oração como meio 

de comunhão com seus filhos. 

Por todos estes motivos não acho que a primeira frase seja contrária 

à soberania de Deus e ainda acho que ela transmite melhor a 

necessidade que temos de nos dedicarmos à oração e à meditação 

que nós ocidentais tanto descuidamos. Outra questão que precisa ser 

colocada é que não se está dizendo que Deus só vai agir se as mulheres 



orarem, mas entendo que a frase transmite a ideia de que *mulheres 

estarão orando e que Deus estará agindo* como sempre agiu e agirá 

conforme sua soberana vontade. 

 

 

RESPOSTA DO REV. REGINALDO JOSÉ PINHO BORGES - 

Igreja Presbiteriana de Tejipió – Recife - PE 

Eu não tenho dificuldades quanto ao lema escolhido. Pois quando oramos 

buscamos a ação de Deus. Até porque afirmamos constantemente que 

Deus responde a oração do justo.  

 

 

RESPOSTA DO REV. AVACI JOSE DOS SANTOS – SÍNODO 

PIRATININGA 

Na Palavra de encontramos homens e mulheres de Deus buscando em 

oração e dentro da vontade de Deus,  Êle respondendo : Sim , Não  ou 

Espere. Portanto,  minha resposta é: Mães orando, Deus agindo! 

 

 

CONCLUSÃO DA CONSULTA 

 

Assim sendo minhas amadas irmãs, agradecemos aos nossos 

pastores que responderam a nossa mensagem, pedimos a Deus que os 

abençoe cada dia mais, assim como as suas famílias. Igrejas e Ministérios. 

Quanto a nós estamos mais tranquilas para vivenciar o slogan do 

Projeto ANA, para a glória de Deus, sabendo que não estaremos ferindo a 

Sua soberania, pois a Sua vontade é a que prevalece, nós apenas oramos 

cumprindo a sua ordem: orai sem cessar (1 Ts 5.17). 

Seja Deus gracioso para com todas as queridas auxiliadoras 

presbiterianas e nos abençoe, nos ajude, nos capacite, tenha misericórdia 

de nós e derrame de Sua graça infinita sobre a nossa Igreja, nossa casa, 

nossos filhos e nossa vida. 

 

Com carinho e um abracinho 

Ana Maria 
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