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

Edição Especial de Natal e Ano Novo
Pastoral: 4º Domingo do Advento

Deus do improvável
e do desprezível

“O nascimento de Jesus
Cristo foi assim: Maria,
a sua mãe, estava prometida em casamento
para José. Mas, antes que estivessem morando juntos, ela ficou
grávida pelo Espírito
Santo. José, seu noivo,
era considerado um homem íntegro e por isso
“Emanuel... Deus Conosco”, por Michele E. Struss
resolveu desmanchar o
contrato de casamento discretamente, para não difamar Maria. Enquanto
José pensava em como faria isso, um mensageiro de Deus apareceu a ele
num sonho e disse:
— José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como
sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um
menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo
de todos os pecados.
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Javé tinha dito por meio do
profeta: ‘A jovenzinha ficará grávida e terá um filho que receberá o nome
de Emanuel’ (Emanuel quer dizer ‘Deus está conosco’.)
Quando José acordou, fez o que o mensageiro de Deus havia ordenado e
se casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança
nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus” (Mateus 1:18-25).

P

ara Mateus, cumpriu-se a profecia de Isaías 7, a promessa de que
Deus enviaria um Salvador que habitaria no meio do povo – Emanuel.

Mateus vê no nascimento de uma criança, filho de uma jovenzinha que
engravidara antes de estar casada formalmente, a ação salvadora do Espírito Santo. Reconhece na fragilidade da criança recém-nascida a presença do “Deus conosco”.

Mateus também não está isento dos condicionamentos sociais e culturais do
seu tempo, mas, a despeito de tudo, seu relato não deixa de ser revolucionário, pois em grande parte supera enormes barreiras e preconceitos: o da
mãe solteira, o do marido difamado, o da criança enjeitada, o pensamento de
que Deus só age nas elites e só se manifesta aos poderosos…
O que é convencionalmente considerado pecado, pela sociedade preconceituosa e arrogante, é sinal de salvação para aqueles que têm olhos para ver
Deus agindo no mundo.
E a ação de Deus, aqui, é protagonizada por um carpinteiro, artesão que
ocupa a base mais inferior da pirâmide sociopolítico-econômica do seu tempo; por uma jovenzinha sem vez e sem voz, em meio a uma cultura patriarcal e machista; e, principalmente, por uma criança, um bebê recém-nascido, desprotegido, ameaçado de ser enxotado, forte candidato a ser jogado
no lixão (a Geena).
E tudo isso se passa na periferia do planeta. Num lugarejo desimportante,
esquecido pelo mundo no fundo do tempo, mas que está no centro geográfico do coração de Deus.
Emanuel é isso: Deus conosco, Deus entre nós, Deus em nosso meio, Deus
dentro de nós, Deus nos lugares mais improváveis e desprezíveis. Jesus,
aquele que salva o povo de todos os pecados, os pessoais,
os sociais, os institucionais. Um bebê no colo da humanidade: cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo.
Por Luiz Carlos Ramos,
pastor da Igreja Metodista em Pirassununga (SP)
“Ainda que Jesus seja totalmente Deus, ele é totalmente humano e
vive como tal. Por isso seu nome é Emanuel, Deus conosco.”
William P. Young, escritor canadense, em seu livro “A Cabana”

Pastoral: Ano Novo

Começando o ano com Jesus

A

manhã começa
um novo ano!
Sim, é amanhã! Talvez você esteja pensando: “Acho
que o pastor se confundiu”. Eu realmente estaria confuso se estivesse falando do calendário gregoriano, segundo o qual o ano tem 12
“Celebração do Ano Novo”, por Irfan Mirza (2016)
meses, as semanas sete dias e, portanto, ainda falta uma semana para começar 2018.

Mas, na verdade, eu estou tratando do calendário litúrgico, ou Ano Litúrgico. O calendário litúrgico não foi feito sobre uma ideia, mas sobre uma pessoa: Jesus Cristo. Esse calendário se baseia, portanto, na história da salvação, cujo centro irradiador é o mistério pascal e a união em Cristo. Ao longo
dos séculos, convencionou-se uma estrutura para o Ano Cristão que se organiza em quatro grandes ciclos: Natal, Primeiro Tempo Comum, Páscoa e
Segundo Tempo Comum.
Portanto, para nós cristãos o ano se inicia no Natal, pois o começo de todas as coisas se dá na pessoa de Cristo: “Porque d’Ele, e por meio d’Ele,
e para Ele são todas as coisas” (Rm 11:36); “Todas as coisas foram feitas
por intermédio d’Ele, e, sem Ele, nada do que existe teria sido feito” (Jo
1:3). Toda a nossa fé ou o que dá sentido a ela começa a ser experimentado a partir de amanhã, quando celebramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Podemos dizer que, para nós cristãos, o ano começa, ou pelo menos deveria começar, no dia 25 de dezembro, e não no dia 1º de janeiro, muito menos depois do Carnaval! É certo que o começo oficial do ano é no primeiro
dia de janeiro. Contudo, vale pensar como estamos começando o ano: com
Jesus ou sem Ele. Porque, se começarmos o ano sem que Cristo seja para
nós o centro de todas as coisas, sem que Ele seja a motivação para iniciarmos um novo ciclo, esse novo ano será sem sentido, vazio e desproposital.
No Natal, todas as atenções se voltam para Jesus Cristo. Ainda que, no comércio e em algumas regiões do mundo, o Natal seja lembrado com outras
finalidades, não há como escapar do inevitável: só existe Natal porque Jesus nasceu. Ainda falando de datações, tanto o calendário juliano como o
gregoriano são baseados no Anno Domini, expressão em latim que significa “Ano do Senhor”, também apresentada na sua forma abreviada, “A.D.”. É
uma expressão utilizada para marcar os anos seguintes ao ano 1 do calendário; ou seja, nesta era em que estamos vivendo, o tempo começou a ser
contado a partir de Jesus.
Iniciar um ano novo sem que Jesus seja o alvo, o objetivo, o prêmio, esse ano fatalmente se tornará um tempo trágico, no qual até mesmo as realizações alcançadas serão vazias, pois, sem Jesus, nada faz sentido ou tudo perde o sentido. Se começarmos o ano celebrando o nascimento de Jesus, se o nosso primeiro dia do ano for 25 de dezembro, quando o dia 1º de
janeiro chegar certamente teremos grandes chances de “começar” um novo ano muito bem.
Meu desejo e o de minha família é de que você, meu irmão e minha irmã, celebre com toda a alegria o nascimento do nosso Salvador e que Ele seja a razão do seu viver e de cada dia da sua existência, em 2018 e até a eternidade. Que você possa começar um novo ano com Cristo.
Um abençoado Natal e um feliz Ano Novo para você e sua
família!
Forte abraço,
Rev. Tiago Valentin

“O objetivo do Ano Novo não é que tenhamos um novo ano, mas
que tenhamos uma nova alma.”
G. K. Chesterton, escritor e teólogo britânico (1874-1936)

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.
Programação de fim de ano
Tarde de Oração
• Recesso de 26/12 a 23/1, com retorno em 30/1

24/12 (Hoje)
• Culto de Natal, às 19h00
31/12 (domingo)
• Culto de Fim de Ano, às 21h00
ATIVIDADES DA IGREJA EM
DEZEMBRO/17 E JANEIRO/18

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

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

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

Escola Dominical
• Recesso de 17/12 a 28/1, com
retorno em 4/2

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

Cursos na Escola Dominical 2018
Participe de um dos cinco cursos que serão oferecidos em 2018.

1. “Panorama do Antigo Testamento”, por Silas Davi Santos;
2. “Panorama do Novo Testamento”, por Claudete de Siqueira;
3. “Religiões e Atualidades”, por Marilene Nogueira e pela
Pra. Laura Valentim;

4. “O Modelo de Liderança de Jesus”, pelo Pr. Tiago Valentin;
5. “Livro de Romanos”, por Flávia Gonçalves.
Faça sua inscrição com a Deise ou com a Rosa.

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

Fidelidade tira férias?
Todos os anos ocorre uma brusca baixa na arrecadação de nossa igreja no
mês de janeiro. É um mês marcado por férias e descanso. Mas nossa fidelidade e compromisso com o Reino de Deus não pode entrar em férias nunca. Por isso fazemos um apelo para que todos os irmãos e irmãs contribuam
com seus dízimos e ofertas também em janeiro.

Aniversariantes do Período
24/12 Conrrado Milton Zacara Neto;
25/12 Beatriz Bentley Murbak Cerqueira e
Paulo Fernando dos Santos;
30/12 Roseli de Oliveira Assunção;
1º/1

Samuel Oliveira Cerqueira;

2/1

Lucas de Oliveira Assunção Santos;

8/1

Delta Soraya Fonseca;

10/1 Ana Carolina Fonseca Zacara Silveira e Benjamin Sérgio Gonçalves;
15/1 Paulo Roberto Vicente de Paiva;
17/1 Nurimar Sesso Mandatti e Pedro Oliveira Rimes;
19/1 João Carlos Lima da Silva;
20/1 Julia Abib Cavalcante Santos e Fernanda Fiumari Pini Munhoz.

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
Claudia 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 (24/12)
Beth
Paulo
Tiago/Marilene
–
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pra. Laura/João
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 (31/12)
Zé Fenner
Tuca
–
–
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago
Pra. Laura

Este boletim entrará em recesso nas próximas semanas, voltando a ser publicado apenas em 21 de
janeiro de 2018. Nossa equipe deseja a todos os
leitores e leitoras um feliz Natal com Cristo e um
ano novo abençoado e cheio da presença de Deus.

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.

