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“ Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre ”

Pastoral

Sempre há tempo
para se colocar o ovo

L

á estava eu, numa quarta-feira à noite, dia de
minha folga, pensando
com meus botões o que poderia fazer para o lanche dos
meus filhos para o dia seguinte. Não sou aquela mãe que
não serve industrializados para seus pequenos, mas, de vez
em quando, penso que posso
fazer algo mais natural e com
minhas próprias mãos. Além
disso, uma de minhas linguagens de amor é o serviço. Gosto de agradar aqueles que amo com alguns quitutes que sei fazer. Enfim, voltando ao “lanchinho” dos pequenos, pensei: “Um bolo iria muito bem!”.
Sei de cabeça algumas receitas de bolo. Faça-os sempre em minha
casa. Bolo formigueiro, bom-bocado cremoso, bolo de banana com
aveia e aquele superbolo de cenoura com cobertura de chocolate que
sempre agrada a todos. Decidi. Vou fazer o bolo de cenoura! É mais
natural, é fofinho e as crianças pequenas e grandes (no caso do meu
esposo) adoram.
A primeira coisa que faço é untar a fôrma. Coloco a farinha já polvilhada num outro recipiente e pego meu liquidificador. Cenouras picadinhas, açúcar, óleo e um pouquinho de água – tudo dentro do liquidificador, chacoalhando alguns minutinhos. Depois de verificar a homogeneidade do creme, lanço-o com alegria junto à farinha já preparada.
Não uso batedeira nesse processo. Gosto de usar meus muques. Lembro que, quando eu era criança, minha mãe tinha uma ajudante chamada Imaculada (aliás, ainda é ajudante de minha mãe e muito amada
por nossa família). Ela sabe fazer um bolo de cenoura como ninguém!
Lembro-me de observar seus braços e seus muques nesse processo.
Uma bela academia ela fazia!
Enfim, repetindo o que aprendi desde criança e trazendo à minha memória essas lembranças tão gostosas, percebi, enquanto batia a massa do bolo, que a sua textura não estava ficando como de costume.

Insisti um pouquinho mais, batendo e batendo, mas a massa continuava
estranha. Refiz todo o processo do bolo mentalmente e percebi que havia
esquecido algo fundamental: o ovo. Poxa vida, justo o ovo!
Pensei em jogar a massa fora, mas eu me lembrei de que um bolo pode
ser feito de várias maneiras e que podemos tentar fazer aquilo que sempre fazemos de uma forma diferente.
Na receita que costumo fazer, o ovo é batido no liquidificador junto com
os outros ingredientes. Mas eu me esqueci de colocá-lo. Então, decidi
bater separadamente as claras e as gemas. Acrescentei primeiro as gemas na massa e bati mais um pouco. Opa! A massa começou a ficar como de costume. Acrescentei por último as claras em neve. Aí sim! Massa homogênea, lisa e linda, pronta para ser colocada na fôrma e ir ao forno, que já estava quentinho.
Enquanto finalizava esse processo, percebi um sussurro em meus ouvidos: “Melhor é o final das coisas que o começo!” Trata-se de um versículo de Eclesiastes que, na íntegra, diz assim: “Melhor é o fim das coisas
do que o princípio delas; melhor é o paciente de espírito do que o altivo
de espírito” (Ec 7:8). Pensei comigo: “Sempre há tempo para se colocar
o ovo”. Ou seja, podemos mudar o jeito de fazer o que sempre fazemos;
podemos acrescentar o que falta num outro momento; podemos não desistir de realizar algo que tanto queremos. Sempre é possível aproveitar
o resultado final, ainda que os caminhos pelos quais passamos precisem
ser revistos e ainda que algo seja acrescentado bem no finalzinho.
Na verdade, o bolo ficou lindo e saboroso. E eu aprendi uma lição: podemos perseverar de formas diferentes.
Sempre há tempo para se colocar o ovo em nossa vida!
Com cheirinho de bolo de cenoura assado,
Pra. Laura Valentin
“Neste mundo, que parece virado pelo avesso, precisamos fazer do
fim um recomeço, precisamos fazer o bem brotar também do mal.”
Augusto Branco, poeta e escritor rondoniense
Reflexão

Sangue no chão ou no coração?

A

“Coroa de Espinhos”, por Dennis Schmelzer

terra estava manchada de
sangue. Pendurado numa
cruz, o corpo morto de um
homem. Ele havia sido condenado à
pior pena de morte que alguém já inventou: a crucificação. A cruz era ao
mesmo tempo lugar de tortura e de
morte. O condenado ficava horas ali
pendurado, sentindo suas forças se
esvaírem lentamente, enquanto todo
o seu corpo sofria dores terríveis.

A cruz se destinava aos piores criminosos, àquelas pessoas que cometiam crimes terríveis. Mas Aquele homem não era um criminoso. Seu único crime foi amar a humanidade e ensinar a ela o caminho para Deus. Ele
sofreu a fim de livrar a humanidade de um sofrimento ainda maior. Ele,
que tantas vezes havia curado os enfermos, estava agora sofrendo uma
profunda dor física e emocional. Ele ensinou a respeito do perdão, mas
foi condenado como um criminoso. Ele ensinou a respeito do amor, mas
foi vítima do ódio das pessoas. Ele ensinou a respeito da paz, mas foi visto como alguém perigoso.
Aos pés da cruz, estava Seu sangue. Sangue inocente. Sangue puro.
Sangue derramado para mudar a história.
Aquele sangue foi derramado na terra, mas seu alvo era outro: o coração
dos homens. Seu objetivo era purificar o coração do pecador. João, o discípulo amado, disse: “Se, porém, andarmos na luz, assim como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
Seu Filho, nos purifica de todo pecado” (1 João 1:7).
O sangue de Jesus é o único meio de libertar o pecador da condenação
eterna. Nada que o homem fizer será suficiente para conseguir isso. As
boas obras, as esmolas, as ações de caridade, nada pode resolver o problema do pecado. Nenhum sacrifício, nenhum voto, nenhuma penitência
pode libertar o homem.
Também de nada adianta frequentarmos uma igreja, cumprirmos seus
rituais e normas. Isso tampouco pode resolver o problema do pecado em nosso coração. Podemos até ser pessoas boas, caridosas, viver
cercados de amigos, ser bons para nosso cônjuge, para nossos filhos,
para nossos pais... Tudo isso é positivo, mas não pode resolver o problema do pecado.
De nada adianta sabermos que o sangue de Jesus foi derramado na
terra se não permitirmos que ele seja derramado em nosso coração, a
fim de nos dar uma nova vida. O próprio Senhor Jesus disse: “Eu sou
o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”
(Jo 14:6).
Se você quer ir até Deus, permita que o sangue de Jesus seja derramado em seu coração. Ele ama você e está pronto a lhe dar uma nova vida.
Somente assim você terá a certeza de que será aceito por Deus e poderá
receber essa nova vida. Caso contrário, aquele sangue ficará apenas no
chão e, ali, ele não poderá lhe dar nenhuma esperança.
Extraído de http://www.kairosministeriomissionario.com/
“Como é profunda a poluição do pecado, a ponto de nada,
a não ser o sangue de Cristo, poder purificá-lo!”
John Flavel, pastor presbiteriano inglês (c.1627-1691)

Avisos
Seminário de Espiritualidade e Adoração, no sábado que vem!
Neste sábado, 11 de novembro, realizaremos
em nossa igreja o Seminário de Espiritualidade e Adoração. O palestrante será Nelson
Bomilcar, que há 36 anos exerce seu ministério no Brasil como pastor, missionário, músico,
compositor, produtor, conferencista e escritor.
Será um tempo para buscarmos intensamente a presença do Senhor. Um tempo de renovação, consagração e despertamento para a nossa vida. O encontro, que é direcionado a todas as pessoas da nossa igreja (e também às de outras comunidades), terá a seguinte programação:
14h30 – Abertura;
15h00 – Oficina: Adoração: “Nossa Razão Existencial. – Estilo de Vida!”;
16h00 – Oficina: “Espiritualidade na Adoração”;
17h00 – Intervalo;
17h15 – Oficina: “Música e Arte na Adoração”;
18h15 – Lanche;
19h00 – Culto de encerramento, com a participação do grupo Confraria das Artes.
Quem quiser participar deve inscrever-se com nossa irmã Beth Ladeia Gomes.
Investimento: R$ 25,00 por pessoa.
Renovação anual do No Cenáculo
Para sua vida devocional diária, recomendamos o No Cenáculo, um dos
devocionários mais utilizados no mundo e uma excelente ferramenta para você se encontrar com Deus todos os dias. O prazo para renovação e
pagamento é até 18 de novembro de 2017. Os interessados devem falar com nossa irmã Delta Fonseca.
Valor da renovação: R$ 31,00.
Campanha “Quinta-Feira Uso Preto”
Essa iniciativa consiste em mobilizar
pessoas a se vestirem com roupas
pretas toda quinta-feira, em protesto contra a violência sofrida por mulheres ao redor do mundo. A iniciativa tem origem na campanha mundial
Thurdays In Black, iniciada na África do Sul, que tomou proporções internacionais com o apoio do Concílio
Mundial de Igrejas (CMI). Para aderir à campanha, basta vestir-se de preto às quintas-feiras. Tire também uma foto da sua manifestação e poste nas redes sociais. Use as hashtags da campanha em português e em
inglês: #QuintaFeiraUsoPreto e #ThursdaysInBlack. Participe e diga
não à violência contra as mulheres!

“Conexão” e “Expositor Cristão”
Você conhece o Conexão e o Expositor Cristão? São veículos impressos distribuídos gratuitamente nos templos metodistas. O jornal Conexão é o informativo aqui da 3ª Região Eclesiástica. Ele trata de princípios bíblicos e doutrinários e traz notícias sobre a caminhada missionária das igrejas que pertencem à nossa região. Já o Expositor Cristão, que tem 129 anos de história,
é o jornal oficial da Igreja Metodista no Brasil. Esses dois excelentes veículos
trazem um ótimo conteúdo e nos deixam bem informados sobre nossa igreja
em nível regional e nacional. Não deixe de levar seus exemplares para casa!

Hoje (5/11), não se esqueça de contribuir com alimentos para a Cesta do
Amor. Pedimos que traga as doações de
preferência no primeiro domingo do mês.
Sua participação é fundamental!

Aniversariantes
5/11 Rubens Carlos Morato dos Santos e

Wanderlei Arcoche de Freitas;
6/11 Carolina Abib Cavalcante Santos,
Edileuza Pereira da Silva, Gilberto Chinello Júnior
e Laura Rocha Costa Valentin;
11/11 Maércio Fogaça de Oliveira e
Mariana Wada de Oliveira.

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, 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 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 d. Noemi, da Paula (filha da d. Alda), do Pedro (sobrinho da
Maria José), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Regina, da
Rosimeire (irmã da Roseli de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei, do
Wilson (cunhado da Maria José) e do Willian (de Santana de Parnaíba);
• 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 Missionários Carla Stracke, Danilo Sanguin e 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.

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

Escala de Serviço
HOJE (5/11)
Weslley
Tuca
Tiago/Edward
Bia Bentley/Deborah/Silvana
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pra. Laura/Carol
Pr. Tiago

PRÓX. DOMINGO (12/11)
Pastores
Emerson
Manoel/Carol
Laura/Larissa/Aline
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pr. Tiago/Salete
Pra. Laura

Assista as transmissões ao vivo ou as gravações
dos cultos em nosso canal no Youtube.
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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Pastor: Tiago Valentin
tivalentin@hotmail.com
Pastora: Laura Valentin
lauraprfcosta@hotmail.com

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.

