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

Pastoral: 3º Domingo do Advento

As primeiras
dores de parto

“Quando Jesus estava saindo
do pátio do Templo, um discípulo disse: ‘Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes!’. Jesus respondeu: ‘Você
está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma
pedra em cima da outra; tudo
será destruído!’. Jesus estava
sentado no monte das Oliveiras,
olhando para o Templo, quando
Pedro, Tiago, João e André lhe
perguntaram em particular: ‘Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar?’. Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: ‘Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo que sou eu e dizendo: ‘Eu sou o Messias!’.
E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma
nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão apenas as primeiras dores de
parto. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos
governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Pois, antes de chegar o fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos’” (Marcos
13:1-11, NTLH).

J

esus andou pelo Templo quando Herodes o Grande havia acabado (ou
estava acabando) de reconstruí-lo. Era uma edificação deveras impressionante. Algumas de suas pedras mediam entre 15 e 20 metros
de extensão, por 5 ou 6 metros de altura e 4 ou 5 de profundidade. A fachada, voltada para o nascente, era revestida com pesadas placas de ouro. Quando o sol surgia e refletia sua luz nessas placas, o brilho era tão
intenso que qualquer um que olhasse seria obrigado a desviar os olhos.
Um dos discípulos (João, na minha opinião) parecia (ou era de fato) uma
criança extasiada, contemplando aquela maravilha arquitetônica, tão diferente de tudo o que ele estava acostumado a ver na provinciana Galileia. E dizia: “Olha só, que pedras enormes! Vejam isso, que construções
imensas!”. Jesus, que não Se deixava impressionar pelo que a maioria
das pessoas considerava grande, importante ou poderoso, explicou:

“Nisso não ponha muita fé, porque em breve não restará quase nada disso de pé!”.
E, como costumava fazer na Galileia para se livrar do tumulto das multidões,
foi procurar um lugar sossegado. Se estivesse às margens do lago de Genesaré, entraria num barco e se afastaria da costa. Aqui, em Jerusalém, optou
por subir o monte das Oliveiras, onde poderia se sentar para meditar, tendo
diante de Si uma vista que Lhe permitirá com/templar o Templo.
Os demais discípulos, intrigados com o dito de Jesus sobre as pedras, tomaram coragem e Lhe perguntaram: “Quando acontecerá isso, essa destruição toda? Haverá algum milagre que sirva para indicar que chegou a hora?”.
O Mestre continuava a ensinar os seus alunos: “Cuidado com os alarmes falsos, principalmente com os salvadores de araque, que vão se multiplicar e
tentar enganar vocês. Também não se descabelem com rumores de guerras
e revoluções, nem entrem nessa fria. Tampouco se deixem abalar com os fenômenos naturais que haverão de sacudir a terra. Porque isso não indica que
chegou o fim. Pensem nisso como o princípio das dores de parto. São apenas as primeiras contrações”.
E prosseguiu: “Sim, o fim não será mais do que um parto, uma ocasião para um novo nascimento, o advento da nova criação, o aparecimento do novo mundo de Deus. Agora, saibam de mais uma coisa: há muitos inimigos
do novo mundo de Deus. Esses, se puderem, vão tratar de prender, torturar e até eliminar vocês. Vocês precisarão ser muito firmes, porque, antes de
chegar o fim, o evangelho, a boa notícia do novo mundo de
Deus, precisa ser anunciado e compartilhado com todos os
povos. É com isso que vocês devem se preocupar”.
Por Luiz Carlos Ramos,
pastor da Igreja Metodista em Pirassununga (SP)
“Quem ama a vinda do Senhor não é aquele que afirma que ela ainda está
distante nem o que diz que está perto, mas aquele que, esteja distante ou
próxima, aguarda-a com fé sincera, esperança firme e amor fervoroso”.
Agostinho de Hipona, teólogo, filósofo e bispo cristão (354-430)
Reflexão

A Anunciação de Maria

O

terceiro domingo do Advento,
tempo de espera e de preparação para o Natal, é hora de
relembrar as últimas providências de
Deus para a efetivação do Seu plano
de redenção do ser humano, o plano
que estava em Seu coração muito antes da criação do mundo.

“O Anjo Gabriel e Maria”, por He Qi

O anúncio do anjo Gabriel a Maria é
um dos acontecimentos bíblicos de

maior beleza e ternura. Ele mostra de maneira muito clara a “loucura de
Deus”, como bem falava o apóstolo Paulo. Desse modo, a mulher escolhida
para ser a mãe de Jesus, nascido para reinar eternamente na casa de Jacó e receber o trono de Davi, não era uma princesa ou uma mulher da elite.
Nem uma habitante da grande metrópole de Jerusalém. Ela era uma simples
camponesa, uma virgem desposada com José, um simples carpinteiro. O anjo lhe fala que ela achou graça diante do nosso Deus.
Ainda aturdida com a revelação recebida, Maria, provavelmente uma simples mocinha em plena adolescência, coloca-se à disposição de Deus dizendo: “Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a Tua Palavra”.
Essa disponibilidade de Maria caracteriza o terceiro domingo do Advento. Ao
pronunciar aquelas palavras, ela nem de leve podia imaginar que a aceitação do mistério revolucionaria a terra dos homens. E o sinal de contradição
se fez dom, presente e carne.
Pela ênfase dada pelos católicos à pessoa de Maria, transformada em “mãe
de Deus”, e às suas múltiplas “aparições” pelas quais se criaram novos apelidos para “Nossa Senhora”, os evangélicos acabam não dando a devida
atenção à jovem mulher que achara graça diante de Deus.
Maria era uma mulher admirável. Era realmente cheia de graça, o Senhor
era com ela e bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Outro trecho bíblico
de grande beleza e profundidade, conforme narrado por Lucas, mostra isso
tudo: “A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em
Deus, meu Salvador. Porque me fez grandes coisas o poderoso; e santo é
o Seu nome. E a Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que
O temem. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de
bens os famintos e despediu vazios os ricos”.
O Deus que Se revela a Maria não é o Deus dos poderosos e dos donos do
poder. Porque de Seu Filho se poderia dizer que nada tinha, nem lugar para reclinar a cabeça.
Ainda hoje Deus está chamando o Seu povo para missões difíceis, quase impossíveis. Como a doce e terna Maria, só nos cabe imitar o seu procedimento: aceitar a missão, confiar em Deus, entregar-nos totalmente a Ele e esperar que Ele faça em nós a Sua exclusiva vontade.
No Natal, nós temos uma oportunidade de ouro para esse reencontro com a
missão. Somos convocados a proclamar o Evangelho do Reino. Somos enviados para anunciar um novo Reino. Porque Deus Se torna carne e habita
entre nós. O objetivo da vinda é edificar o Reino que estava prometido desde o princípio. O Reino está próximo. Em muitas oportunidades, na Bíblia inglesa, versão do Rei James, o texto é traduzido como “o Reino está às nossas mãos”.
O Natal do cristão não pode ser apenas o repartir de presentes ou o encher
da pança em festas que passam muito longe do verdadeiro espírito do Natal.
Porque o Natal não é uma simples festinha de família. A verdadeira festa do
Natal é na igreja, junto com a família da Fé. Nunca é demais dizer que, ape-

sar dos erros da Igreja, pois ela é composta de pessoas pecadoras, foi por
ela que o “menino nos nasceu”. Transformar o Natal numa fechada festa da
família não é o melhor modo de comemorá-lo.
O grande amor de Deus, fazendo com que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós, exige não apenas uma atitude de ação de graças, mas a dedicação integral de nossas vidas. Tenhamos, pois, um Natal de paz, de coragem, de denúncia, em busca de um mundo novo. Porque
tudo se faz novo no Natal.
Por João Wesley Dornellas (1933-2012),
historiador da Igreja Metodista
“Natal é mais verdadeiramente Natal quando nós o celebramos
levando a luz do amor para aqueles que mais necessitam.”
Ruth Carter Stapleton, evangelista batista
norte-americana (1929-1983)

Avisos
Cesta do Amor
Solicitamos a todos os irmãos e irmãs que não forem participar das atividades da igreja no início do mês de janeiro que antecipem suas doações para as cestas de alimentos que entregamos às famílias auxiliadas pela nossa
igreja. Não deixem de contribuir, pois sua ajuda é essencial.

Férias pastorais
Entre os dias 1º. e 20 de janeiro de 2018, os pastores Tiago e Laura Valentin estarão ausentes de nossa igreja, pois gozarão de um tempo de descanso junto a suas famílias. As atividades da igreja nesse período vão realizarse conforme a programação a seguir.

Musical de Natal
“Jesus, uma história de Amor”
17.12.2017 - 19h00

Programação de fim de ano
17/12 (Hoje)
• Musical de Natal, às 19h00
20/12 (quarta-feira)
• Ceia de Natal na praça, 20h00
24/12 (domingo)
• Culto de Natal, às 19h00

Escola Dominical
• Recesso de 17/12 a 28/1, com
retorno em 4/2
Tarde de Oração
• Recesso de 26/12 a 23/1, com retorno em 30/1

31/12 (domingo)
• Culto de Fim de Ano, às 21h00

Culto de Libertação
• Recesso de 22/12 a 19/1, com
retorno em 26/1

ATIVIDADES DA IGREJA EM
DEZEMBRO/17 E JANEIRO/18

Pequenos Grupos (PGs)
• Recesso de 18/12 a 20/1, com
retorno na semana de 22/1

Culto da Manhã
• Recesso de 24/12 a14/1, com
retorno em 21/1

Alimentando Vidas
• Recesso de 25/12 a 15/1, com
retorno em 22/1

Santa Ceia no mês de janeiro
Como os pastores estarão ausentes, não haverá Santa Ceia no primeiro domingo
de janeiro. Ela será ministrada no terceiro domingo do mês (21/1), pelos pastores.
Equipe Pastoral

Aniversariantes
19/12 Giulia dos Santos Chinello
22/12 Aline Novaes Gomes e Aparecida Barçante de Souza

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), do Marcos Rimes, da d. Maria da Penha, 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);
• Pelos 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.

Escala de Serviço
HOJE (17/12)
Silas
Marcel
Silas/Tiago
–
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pr. Tiago/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 (24/12)
Beth
Paulo
Tiago/Marilene
–
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pra. Laura/João
Pr. Tiago

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.

