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“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção
de fatos que se não vêem” (Hebreus 11:1).
á uma lógica espiritual que diz
que, quanto mais
experimentamos de Deus,
mais passamos a conhecê-Lo e a ter fé n’Ele. Isso
realmente faz sentido. Cada vez que Deus se revela em nossas vidas, podemos compreender melhor
o quanto Ele é poderoso e
“Josué em Jericó” (vitral)
amoroso para conosco, e
nossa fé é alimentada e fortalecida. Contudo, a Bíblia nos mostra que a fé vem antes dos fatos, “visto que andamos por fé e
não pelo que vemos” (2 Co 5:7).
Muitas vezes queremos uma referência ou um parâmetro do que
Deus é capaz de fazer. Se conhecemos alguém que foi curado
pelo Seu poder, cremos que Ele é capaz de curar; se encontramos alguém que foi liberto por Deus de um vício, nós nos motivamos e passamos a crer que também podemos ser libertos; se
ouvimos a história de alguém que perdoou uma falta motivado
e capacitado por Deus, também queremos o mesmo para nós.
Passamos então a crer de acordo com aquilo que vemos, estabelecendo um limite para o que Deus é capaz de fazer.
Quando Noé foi avisado do dilúvio, ele não conhecia nenhum
fato parecido. O mesmo aconteceu com Moisés, que seria o
primeiro na história a ter de libertar seu povo apenas sob a autoridade do nome do Eu Sou. Quantas vezes Josué tinha visto
as muralhas de uma cidade serem destruídas apenas ao som
de um louvor? Nenhuma, pois era a primeira vez que Deus fazia
aquilo. Esses personagens bíblicos tiveram de crer sem ver,
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o que fez deles homens privilegiados por terem vivenciado experiências com Deus sem nenhum precedente na história.
De fato, tudo aquilo que conhecemos de Deus e ouvimos falar a
Seu respeito alimenta nossa fé. Mas não podemos nos esquecer
de que Deus é eterno e onipotente, ou seja, não está preso a fatos que marcaram a história nem limitado a ações concretas. Assim, Ele pode fazer hoje algo novo e surpreendente em nossas vidas. Basta crermos no inesperado e no impossível. “Ora, àquele
que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós,
a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!” (Ef 3:20-21).
Que a nossa fé nos leve a crer no intangível, improvável e inexplicável agir de Deus! Talvez você esteja sendo provado(a) a crer
em algo que nunca ouviu nem viu acontecer. Essa pode então ser
uma ótima oportunidade para que Deus se manifeste em sua vida de maneira íntima e particular, revelando a você o quanto Ele
é criativo, poderoso e benigno.
Que a sua fé leve você para além das circunstâncias e da realidade que está vivendo! E que Deus
o(a) abençoe e aumente a sua fé!
Com carinho e estima pastoral,
Rev. Tiago Valentin
“Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em
Deus e os seus gigantes tropeçarão.”
Max Lucado, escritor e pastor evangélico norte-americano
Reflexão

Verdades e mitos sobre a Páscoa
Neste domingo, celebra-se a
Páscoa em toda a cristandade,
ocasião que só perde em popularidade para o Natal. Apesar disso, há muitas concepções errôneas e equivocadas sobre a data.
A Páscoa é uma festa judaica.
Seu nome, “Páscoa”, vem da
palavra hebraica pessach, que
significa “passar por cima”, uma
“O Túmulo Vazio”, por Frank Ordaz
referência ao episódio da Déci-

ma Praga narrado no Antigo Testamento, quando o anjo da morte “passou por cima” das casas dos judeus no Egito e não entrou
em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão foi que os
israelitas haviam sacrificado um cordeiro, por ordem de Moisés, e
espargido o sangue dele nos umbrais e soleiras de suas portas. Ao
ver o sangue, o anjo da morte “passou” aquelas casas. Naquela
mesma noite, os judeus saíram livres do Egito, após mais de 400
anos de escravidão. Moisés então instituiu a festa da Páscoa, como
memorial do evento. Nessa festa, que se tornou a mais importante comemoração anual dos judeus, sacrificava-se um cordeiro, que
era comido com ervas amargas e pães sem fermento.
Jesus Cristo foi traído, preso e morto durante a celebração de
uma delas, em Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no início da
manhã de domingo, após o sábado pascoal. Como Sua morte
quase que certamente aconteceu na sexta-feira (há quem defenda a quarta-feira), a “Sexta-Feira da Paixão” entrou no calendário
litúrgico cristão durante a Idade Média como dia santo.
Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, como
todos os demais judeus, comia o cordeiro pascoal com seus discípulos em Jerusalém, Ele determinou que os discípulos passassem não mais a comer a Páscoa, mas a comer pão e tomar vinho
em memória dele. Tais elementos simbolizavam Seu corpo e Seu
sangue, que seriam dados pelos pecados de muitos – uma referência antecipada à Sua morte na cruz.
Portanto, os cristãos não celebram a Páscoa, que é uma festa judaica. Para nós, ela simboliza o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus,
cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente.
Os cristãos comem pão e bebem vinho em memória de Cristo, e isto
não somente nesta época do ano, mas durante o ano todo.
A Páscoa também não é dia santo para nós. Para os cristãos, há apenas um dia que poderia ser chamado de santo – o domingo, pois foi
num domingo que Jesus ressuscitou de entre os mortos. O foco dos
eventos acontecidos com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é a Sua ressurreição no domingo de manhã. Se ele não tivesse ressuscitado, Sua morte teria sido em vão. Seu resgate de entre os mortos comprova que Ele era o Filho de Deus e que Sua morte
tem poder para perdoar os pecados dos que n’Ele creem.
Por fim, coelhos, ovos e outros apetrechos foram acrescentados
ao evento da Páscoa pela crendice e superstição populares. Nada têm a ver com o significado da Páscoa judaica nem com o da
Ceia do Senhor celebrada pelos cristãos.

Em termos práticos, os cristãos podem tomar as seguintes atitudes
para com as celebrações da Páscoa, tão populares em nosso país:
1. rejeitá-las completamente, por causa dos erros, equívocos, superstições e mercantilismo que contaminaram a ocasião;
2. aceitá-las normalmente como parte da cultura brasileira;
3. usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa.
Eu opto por esta última.
Por Augustus Nicodemus,
pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de
Goiânia (GO)
“A Páscoa secularizada é multicolorida, mas vazia de conteúdo.
Cheia de glamour, mas desprovida de esperança. Agradável ao
paladar, mas sem nenhuma provisão para a alma.”
Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano capixaba

Avisos
Campanha de Oração – “Jornada pela Dignidade:
Movendo a Mão de Deus”
O Bispo José Carlos Peres e os superintendentes distritais convidam e desafiam
todas as igrejas locais da 3ª Região Eclesiástica para a “Jornada pela Dignidade:
Movendo a Mão de Deus”, que se realizará
de 9 de abril a 9 de julho de 2017 e consiste num tempo de oração e jejum em prol
da nossa nação, para que haja justiça, honestidade e igualdade para todos e todas.

A corrupção no país se tornou endêmica, está enraizada em quase
todas as camadas da população, como se observou na recente greve
dos policiais no Estado do Espírito Santo, em que pessoas saquearam diversos estabelecimentos comerciais e promoveram acertos de
contas como se estivessem no Velho Oeste dos ﬁlmes de cowboys,
em que o mais forte e mais violento determinava como seria a lei.
Entendemos que, como homens e mulheres de Deus, também podemos ser instrumentos de transformação em nossas cidades e
bairros. Desse modo, estamos programando três meses de clamor pela nação brasileira que leve o povo ao arrependimento, à
conversão ao propósito de Deus e a ações que demonstrem, por
meio de frutos, o seu arrependimento e conversão.
Faça parte dessa Jornada pela Dignidade. Ore, clame e aja para
que o Reino de Deus seja visível e concreto no Brasil.

Culto de Casais
Dia 29 de abril (sábado), às 19h00, realizaremos nosso primeiro Culto de Casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais receberem uma palavra de Deus para seu casamento. Venha e traga um
casal convidado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.

Aniversariantes
9/4 Eunice Pereira Leite;
17/4 Gercina Freitas de Carvalho;
20/4 Scheila Cristina Peres.
Orai sem cessar!
Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que passam
por enfermidades e problemas diversos. Oremos:
• Pela saúde da d. Alda, do Antônio (marido da Deise), do Antônio (marido da
Laodiceia), do Carlos (irmão do Márcio), da Beth Ladeia, da Cida (cunhada da Silvana), da d. Cida Barçante, da
d. Domi, da Gina, do sr. Jarbas (pai da
Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da d. Juraci, da d.
Leonor (mãe do Oséias), da Luciana (sobrinha da Marilene),
do Luciano Amorim (primo da Cláudia Dalbeto), da d. Lydia
Reyes (mãe da Maria José), da d. Maria da Penha, da Paula (filha da d. Alda), do Paulo (marido da Rose Assunção), do
Pedro (sobrinho da Maria José ), do Rafael Arrais (sobrinho
do sr. Manoel), da Rosimeire (irmã da Roseli de Brito), da d.
Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi Marques
(mãe do Cláudio), do Wanderlei e do Wilson (cunhado da Maria José);
• Pelos desempregados;
• Pelos Pequenos Grupos (PGs), seus líderes e seus alvos;
• Pelos ministérios e lideranças da nossa igreja;
• Pela equipe pastoral (pastores Tiago, Laura e Lucas);
• Pela Missionária Mariana Wada;
• Pelo crescimento quantitativo, espiritual e orgânico da nossa igreja;
• Pelo ministério do Bispo José Carlos Peres, da nossa Região.

Para incluir pedidos de oração no Boin, procure o Pr. Tiago.

Escala de Serviço
HOJE (16/4)
Beth
Cleuton
Roberto/Silas
Não haverá atividade
Geração Eleita
Tiago
Bel
Esdras
Pra. Laura
Pr. Tiago

SERVIÇO
FECHAMENTO DA IGREJA
GUARDADOR DOS CARROS
INTERCESSÃO
MINISTÉRIO INFANTIL
LOUVOR
OPERADOR DE SOM
OPERADORA DO DATASHOW
OPERADOR DE CÂMERA
DIREÇÃO DO CULTO
PREGADOR

PRÓX. DOMINGO (23/4)
Zé
Toninho
Manoel/Carol
Bia S./Giulia/Thaís
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Marilene
Pr. Acad. Lucas Gomes

Assista as transmissões ao vivo dos cultos em nosso site.
Reveja também as transmissões dos domingos anteriores no site
www. metodistaitaberaba. com. br ou
www.livestream.com/metodistaitaberaba

HORÁRIOS DE EXPEDIENTE DOS PASTORES NA IGREJA
Segunda

Terça

-

8h30 – 12h
Tiago

Manhã

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

-

9h
Tiago e Laura

8h30 – 12h 8h30 – 12h
Tiago
Laura

Folga 13h30 – 17h 13h30 – 17h 14h - 17h
13h30 – 17h 13h30 – 17h Dia
Tarde Tiago
Pr. Tiago Tiago
e Laura Tiago e Laura Pra.
e Laura Tiago e Laura Tiago e Laura
Laura
20h
20h
20h
19h
19h
Noite Tiago20h
e Laura Tiago e Laura
Tiago e Laura Tiago e Laura Tiago e Laura Tiago e Laura

2ª FEIRA

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
4ª FEIRA
6ª FEIRA

3ª FEIRA

Tarde de Oração
(16h30)
Alimentando Vidas Novidade de Vida
(20h00)
(20h00)
Encontros dos PGs

Encontros
dos Pgs

Culto de Libertação
(20h00)
Reun. de Oração
(22h30)

SÁB.

Encontros
dos Pgs

DOMINGO
Or. e Intercessão
(8h15)
Escola Dominical
(9h00)
Culto solene
(19h00)
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Igreja Metodista em
Santana de Parnaíba (Congregação)
Rua Alberto Frediany, 853
Santana de Parnaíba - SP
Pastor: Lucas Gomes

Missão: Espalhar a santidade bíblica, testemunhando Jesus Cristo como único e suﬁciente Salvador, capaz de transformar vidas e realidades.
Visão: Ser reconhecida como uma igreja intercessora, que celebra e adora ao Deus vivo, com amor à
Palavra, e acolhe os que se achegam e buscam a cura e a restauração do corpo, da alma e do espírito.

