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MEDITE

Há caminho que parece direito ao homem, 
mas o seu fim são os caminhos da morte. 

Pv. 16:25

  PALAVRA DO PASTOR

CAMINHADA

Chegamos ao último mês do ano e como sempre 
começam as expectativas para o ano seguinte. 
Sinceramente espero que em 2007 possamos 
construir, conquistar e principalmente continuar na 
caminhada junto ao Senhor Jesus Cristo. Pensando 
em tudo isto e analisando o dia-dia desta 
comunidade, comecei a meditar no texto de 
Nm.14:26-38, especificamente os vss. 29 e 30 que 
nos leva a indagar como tem sido a nossa 
caminhada, que tipo de vida, fala, gestos e atitudes 
temos praticado, uma vez que o nosso futuro 
depende do que fazemos no presente(lembre-se da 
semeadura).  Deus faz uma promessa ao povo e esta 
promessa é incondicional, independente da rebeldia 
do povo Ele cumprirá a promessa feita a Abraão, por 
outro, é condicional, depende do zelo e da 
obediência do Seu povo. O texto narrado no livro de 
Números descreve um povo que praticou a 
murmuração, rebelou-se contra o Senhor e contra o 
líder Moisés, pedindo um novo líder(Nm. 14:4), desejou 
voltar ao Egito(14:1)  e até chegou ao extremo de 
intentarem apedrejar Josué e Calebe o que só não 
ocorreu devido a glória do Senhor ter aparecido no 
meio da congregação(14:10). É inacreditável como 
esquecemos os benefícios do Senhor com tanta 
facilidade e rapidez(Dt. 8:10-20), como aceitamos 
ofertas do inimigo sem que na maioria das vezes 
questionemos ou analisemos diante da palavra. Este 
povo é o mesmo povo que esteve no cativeiro do 
Egito, que presenciou a intervenção Divina nos 
diferentes sinais(pragas, milagres, Páscoa, Mar 
vermelho) e no entanto olha no que deu. 
Conhecendo o povo, Deus os faz caminhar pelo 
caminho do deserto e coloca-os frente ao mar e o 
exército egípcio. Cabe ressaltar que “o caminho de 
Deus para o seu povo, nem sempre é o mais fácil e 
o mais curto”, porém Ele nos conhece e sabe o que 
faz.
A Igreja Evangélica Assembléia os Remanescentes 
de Cristo “IARC” é uma comunidade inserida no 
corpo de Cristo e por isso vive este quadro que 
acabo de descrever, porém o motivo principal deste 
texto é trazer a todos os membros e congregados 
bem como aos leitores, uma palavra de estimulo, 
alerta e sobretudo buscar para o próximo ano 
“2007” nortearmos nossas vidas por um caminho de 
maior obediência, santidade e envolvimento com o 
Reino de Deus. Como pastor e líder neste Ministério, 
quero transmitir aos membros e a todos os 
congregados e leitores o que sinto e penso em 
relação a este texto e sobretudo de nossas atitudes 
frente ao dia-dia.

Ora se o caminho de Deus nem sempre é o mais fácil e o 
mais curto, é preciso entender que quando a bíblia diz 
que no mundo tereis aflições também disse para que 
mantivéssemos o bom ânimo, sobretudo em relação a 
obediência ao Senhor e aos líderes. Devemos crer no 
Senhor Deus e também crer nos profetas para que 
estejamos seguros e prósperos (IICr. 20:20 ),  evitar os 
falatórios e as murmurações que não produzem frutos e 
sim obras da carne. A bíblia orienta que devemos todos 
dizer uma mesma coisa e que tudo o que fizermos seja 
feito para a glória do Senhor. Pode ser que exista entre 
nós irmãos com o sentimento de que o Egito é melhor 
que o deserto e até mesmo queiram apedrejar(ainda que 
seja com palavras) os Josue’s e Calebe’s que Deus tem 
levantado dentro desta comunidade, por entenderem 
que são sonhadores e otimistas demais, ou outros que 
murmurem contra o Senhor Deus e os Profetas 
levantados para apascentarem o povo de Deus, devo 
dizer que mesmo que estas coisas aconteçam, a 
promessa de Deus continua sobre nossas vidas, ainda 
que sejamos infiéis, Ele permanece fiel pois, não pode 
negar a si mesmo. Vou citar aqui um trecho do hino 
louvado pela cantora Cassiane que diz:”quando estiver 
frente ao mar e não puder atravessar chame este 
homem com fé só ele abre o mar, não tenhas medo 
irmão se atrás vem Faraó Deus vai te atravessar e você 
vai entoar o hino da vitória”. Não se desespere, Deus te 
conhece mesmo antes de você nascer, o salmista Davi 
relata que ainda informe o Senhor já te contemplava no 
ventre. Mesmo que em 2006 tenham ocorrido situações 
ou vividos circunstancias difíceis, preciso lhe dizer com 
toda a certeza e convicção que Deus não se esqueceu de 
você e que ele continua no controle de tudo, é verdade 
que isto depende da sua permissão. A bíblia diz que “o 
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao 
amanhecer”, está amanhecendo um novo ano e a alegria 
do Senhor já vem raiando sobre a sua vida. Creia, 
obedeça, ame e desfrute das bênçãos de Deus. No salmo 
37:5 o salmista diz: “entrega o teu caminho ao Senhor; 
confia nele, e ele tudo fará”, em Jeremias encontramos a 
orientação que “...não é do homem o seu caminho nem 
do homem que caminha o dirigir os seus passos”. 
Finalizando deixo o capítulo 22 do livro de II Samuel 
para meditação de todos e enfatizo o vs.31 que diz ”O 
caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor 
refinada...”.
Que todos tenham um final de ano na Paz do Senhor 
Jesus Cristo, que participem do culto da virada de ano 
no dia 31 na IARC-sede e que juntos possamos caminhar 
em 2007 se Jesus não voltar, crendo nas promessaS e 
acima de tudo crendo naquele que prometeu, pois Ele é 
FIEL.

Pr. Marcos Barbosa



  

DEDETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO
CONTROLE DE PRAGAS

aranha, barata, pulga, cupim,rato, carrapato 
Tel. 9121-2806 – Vivaldo (Vadão)  -  Vadoxx@hotmail.com

PROGRAMAÇÃO DA IGREJA

  Terças-feiras Circulo de Oração         09:00h
                          Culto de Libertação       19:30h
  Quartas-Feiras Grupos familiares       20:00h
  Quintas-Feiras Culto de Restauração    19:30h
  1º Sábado Culto de Louvor      19:00h
  2º Sábado Culto de Mulheres      19:00h
  3º Sábado Culto das Crianças      19:00h
  4º Sábado Culto dos Jovens      19:00h
  Domingos Escola Bíblica      17:00h
  Culto da Família                                  18:00h

Aconteceuuuuuu..
18 e 19 – Comemoração dos 25 anos do Grupo 
Infantil “BRILHO NO OLHAR “. Parabéns a toda a 
equipe e a irmã Queuzi, líder do grupo pela 
organização e dedicação.
24, 25 e 26 - 7º Aniversário da Filial em 
Americanópolis, só vitória nos três dias de festa. 
Preletores: Pr. Marcos Barbosa, Miss. Sara e Diac. 
Jefferson, todos prata da casa.

PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO
PASSE A VIRADA DO ANO AOS PÉS 
DA CRUZ
Como todos os anos este ano não será diferente, passaremos 

a virada do ano em louvor, oração e o nosso tradicional 
poupourri musical. Logo após, nos confraternizaremos 
ceando, por isso, procure a secretária da igreja de o seu 

nome e escolha um prato que você pode trazer, se não puder 
não se preocupe sua presença é o mais importante.

 NÃO FIQUE FORA DESSA.
Data:-31/12/06 às 21:00hs.

PALESTRA PARA CASAIS/ENCONTRO
   

 No dia 03/12/06 às 09:00hs. Palestra para 
casais na IARC sede.

No dia 10/12/06 às 09:00hs estaremos 
realizando o I ENCONTRO para: solteiros(as), 

divorciados(as), viúvos( as) e casais em 
situação ainda não regularizada.

24 e 25/12 – Não haverá culto(esteja em família)
31/12 – culto virada ano – 21:00 as 0:30hs

ENDEREÇOS DA SEDE E FILIAIS

Sede: Pr. Marcos A. Barbosa e equipe
Rua Tapirama nº223 – Jd. das Oliveiras – SP
Tel: 5677-1344 
Americanópolis:  Presb. Raimundo e Diac. Jéferson
Rua Paraíba do Sul nº233 – Americanópolis - SP 
Petrolina: Pr. Simão e Missionária Débora
BR. 407, nº 3 Jd. Amazonas – Petrolina – PE
Tel: (0xx87) 3863-1908 e 3031-2336
Guarulhos: Miss. Sara e Diácono Paulo
Rua João Santana, 101 –Jd. Las Vegas – Guarulhos
Tel: 6485-4023(Res. Miss. Sara e Diac. Paulo)

PERU COM VIRADO DE ABÓBORA E AGRIÃO
   INGREDIENTES:    

Para assar o peru: 
- 1 unidade de Peru Temperado e Congelado (6,5 kg)
- 1 ½ xícara (chá) de vinho branco
- 3 colheres (sopa) de Margarina Cremosa 
Para o virado:
- 4 colheres(sopa) de óleo
- 250 g de Bacon cortado em tirinhas
- 4 dentes de alho picados
- 2 kg de abóbora de pescoço, cortada em cubos 
- folhas de 1 maço de agrião grande, higienizadas
- sal e pimenta-do-reino recém-moída a gosto
- 5 xícaras (chá) de farinha de mandioca biju (400 g)
Modo de fazer
Retire o peru do freezer, coloque-o em uma travessa ou 
assadeira e mantenha-o na parte de baixo da geladeira, ainda 
com a embalagem, por cerca de 42 horas. Remova a 
embalagem, retire do interior da ave o saquinho com os 
miúdos e acomode-o em uma assadeira grande, cobrindo em 
seguida com papel-alumínio. Asse por cerca de 2 horas em 
forno previamente aquecido (200ºC), retire o papel-alumínio 
e volte ao forno até que o termômetro pule, o que leva, em 
média, mais 2 horas dependendo das diferenças entre os 
fornos. Durante este tempo, regue a ave com o vinho e 
pincele a cada 20 minutos. Enquanto o peru está assando, 
prepare o virado: em uma panela grande, aqueça o óleo, 
doure o bacon e o alho. Acrescente os cubos de abóbora, 2 
xícaras (chá) de água e cozinhe por cerca de 20 minutos, 
mexendo cuidadosamente para que os cubos de abóbora não 
se desfaçam. Acrescente o agrião, mantenha no fogo por mais 
2 a 3 minutos, para que murchem, e tempere com sal e 
pimenta-do-reino. Apague o fogo, acrescente a farinha e 
torne a mexer.Acomode o peru assado em uma travessa 
grande, dispondo o virado de abóbora em redor. 

Atualize seus dados junto a secretaria, eles 
podem ser úteis a qualquer momento.

FIQUE ATENTO
a partir de 10/12/06 os cultos de domingo 
começarão às 18:00hs e término às 20:15.

Os voluntários interessados em participar de 
diferentes atividades na IARC devem procurar 
o Pr. Marcos Barbosa (biblioteca, computação, 
secretaria, futebol, evangelismo, louvor, etc..) 

ANIVERSARIANTES DO MÊS: 
Dezembro 2006

Sede
18/12 Elisangela Arruda Dias
20/12 Gilson Dos Santos Damascena
20/12 Rubicelia Costa De Santana
26/12 Rosangela Maria Saraiva
31/12 Henry Ribeiro da F. Vaz

Kid´s
19/12 Kauany Vitória
20/12 Pedro Henrique T.S
Guarulhos
12/12 Taiane Barbosa de Souza

Zilma Cabeleireira - Tel. 5678-5442
Corte, escova, alisamento, amaciamento, prancha 

progressiva, reconstrução e cauterização. Melhore o 
visual neste final de ano e prepare-se para o ano novo.

(irmã Zilma - diaconisa - sede)

          TERNURINHA - Telemensagem
             Tel. 5677-0422 - (irmã Diva )


