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Pastoral -                                                            ano novo, momento de refletir 

""...há tempo para todo o propósito debaixo do céu” Eclesiastes 3:1 
omo acontece todos os anos, na virada do ano somos levados a refletir sobre o que fizemos 
com o ano que passou e o que faremos com os 365 dias que virão! Esta reflexão é quase 
inevitável e, diante disto, renovamos votos e promessas que, ano após ano, fazemos e muitas 
vezes não conseguimos cumprir. É uma dieta que queremos começar, uma viagem que queremos 

fazer, alguém que queremos ajudar, algo que, no próximo ano iremos construir, um dinheiro que 
iremos economizar, um curso que iremos fazer, um idioma que iremos aprender (...) e o tempo passa. 

Sobre isto é que queremos refletir: o tempo. Embora seja um dos recursos mais desperdiçados 
de todos, o tempo não pode ser recurperado, não há como. O tempo que foi, não mais voltará. O velho 
não tornará mais a ser jovem, o que foi um dia, não tornará a sê-lo novamente. O tempo passa, passa 
e passa. Aliás, o tempo que levei para escrever este texto e o tempo que você tem gasto para lê-lo 
também não voltam mais. Nunca mais será 31 de dezembro de 2016! Se você olhar para os ponteiros 
de seu relógio agora, o momento que você está vivendo, nunca mais existirá! 

Então, se você está gastando algum tempo nesta leitura, torna-se fundamental refletir: o que 
temos feito com o nosso tempo? É certo que um dos maiores remorsos da maioria daqueles que 
chegam ao fim dos seus dias dias é ter gastado tempo com coisas que não são importantes. A 
expressão “perder tempo” faz toda a diferença numa hora destas; o tempo perdido em não estar com 
quem era importante para você, o tempo gasto em coisas fúteis e mesquinhas, o tempo não usado 
para dar esperança àqueles que estão cansados e sobrecarregados. 

Se nos dêssemos conta de quão rápida e passageira é a vida humana, não perderíamos uma 
única oportunidade de tentar fazer os outros felizes, não deixaríamos de dar um beijo em alguém, de 
falar que amamos, não nos entristeceríamos por pequenas coisas e não ficaríamos de mal com 
ninguém, daríamos o abraço que queremos e que precisamos, pois deixar de fazer isto é perda de 
tempo. 

Finalmente e felizmente, se estamos lendo isto, ainda resta algum tempo. O que passou, não 
volta mais, mas os dias vindouros estão pela frente. Não sabemos quantos serão e nem como serão, 
mas temos uma escolha. Com relação a muitas coisas, podemos escolher o que fazer com o tempo, 
com relação aos dias de 2017, temos escolha. As circunstâncias podem nos afetar, mas a reação que 
tomamos com relação à elas definem como viveremos e gastaremos nosso tempo. 

Nosso desejo e nossa oração é que ao chegar no fim de 2017, você que gastou tempo lendo isto 
possa dizer: que ano bem vivido. Feliz ano novo! 

Pr. Sidinei Egon Simon 
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Como todos podem ver, estamos com as obras de construção a pleno “vapor”. As paredes 

da parte de cima do templo já foram levantadas. Neste sentido, você também é convidado 

a participar, contribuindo na medida da sua fé. Pegue um envelope e faça um propósito de 

contribuir para que possamos concluir o mais breve possível e glorificarmos o Senhor 

Comunicados 

- No mês de fevereiro, findo o horário de verão, iniciaremos a campanha de 

oração. Agende-se para isto. Lembre-se que temos muitos motivos para orar e 

nenhum motivo para não orar. 

- Encarregados de abrir o templo deverão chegar no mínimo 30 minutos antes. 

Caso você não tenha chave, fale com o pastor que irá providenciar uma para 

você. 

- Leia atentamente a escala de janeiro e, caso não possa estar no seu dia, 

converse com um outro irmão para que o substitua. Você é muito importante 

para Deus. 

- Traga seus motivos de oração nos cultos 

de quarta-feira. Encoraje mais irmãos a  

estarem conosco neste dia. Lembre-se que a 

oração de um justo pode muito em seus 

efeitos. 

Veja alguns eventos especiais de 2017 neste 

Boletim e procure não marcar nada nestas  

datas. 



 
MEDITANDO 

 
A mãe, assentada em seu 

confortável sofá bordava calmamente um 
belo pano de prato enquanto sua filhinha 
brincava no chão. 

O bordado ia evoluindo dia a dia e 
caminhando para seu final, quando a filha 
diz à mãe: 

– Mamãe, o que está fazendo 
nesse pano?  

– Um belo e colorido bordado, filha! 
– Mas mamãe, isso não está bonito. Só vejo um emaranhado de linhas 

feias que não formam nenhum desenho. 
A mãe, calmamente, convida a filha: 
– Filha, suba aqui no sofá e veja a parte da frente do pano que a mamãe 

está bordando. 
– Que lindo, mamãe! Não imaginei que aquele emaranhado de linhas 

sem forma que estavam por trás do pano pudessem formar esse lindo desenho 
em sua frente! 

A mãe, então, aproveita a oportunidade para ensinar a filha: 
– Filha, nem sempre a nossa visão dos fatos é a visão plena deles. Às 

vezes não estamos vendo as coisas do ângulo correto. Você julgou que meu 
bordado estava ruim porque olhou de baixo para cima, quando o correto era 
você olhar de cima para baixo. 

Precisamos sempre confiar que Deus está bordando o “pano da nossa 
vida” e buscarmos um olhar no ângulo que Deus olha e não no nosso próprio 
ângulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

escala de Janeiro        

 

 
 

marque em sua agenda 

Eventos especiais em 2017 

 

 25 a 27/02 – Retiro para a Família 

 08 e 09/04 – 12º Aniversário da 

Igreja Batista Filadélfia 

 16/04 – Culto Especial de Páscoa 

 20 a 23/04 – Convenção Anual da 

CIBILA 

 14/05 – Culto de Mães 

 04 e 05/06 – Campanha com Pr. 

Ismael de Papanduva 

 24/09 – Culto Especial da Semana 

Farroupilha 

 14/10 – Programação Especial – 

Dia das Crianças 

 10/12 – Culto Especial – Dia da 

Bíblia 

Quarta, 04/01 – Culto de Oração 
Domingo, 08/01 – Culto da Família 

 Direção: Cristine Trento 

 Abrir o Templo: Flavio e Lore 

 Leitura: Teresinha Fenske 
Terça, 10/01 – União Feminina 
Quarta, 11/01 – Culto Auxílio do Alto 

 Meditação: Mario Becker 

 Abrir o Templo: Mariane e Junior 
Domingo, 15/01 – Culto de Ceia  

 Direção: Marinês Simon 

 Abrir o Templo: Sidinei e Mari 

 Leitura: Geovana Santana 
Quarta, 18/01 – Culto Auxílio do Alto 

 Meditação: Marinês Simon 

 Abrir o templo: Jean e Janaína 
Domingo, 22/01 – Culto da Família 

 Direção: Maria Miranda Becker 

 Leitura: Remi G. Schütz 

 Abrir o templo: Simone e Andrei 
Quarta, 25/01 – Culto Auxílio do Alto 

 Meditação: Marileusa Becker 

 Abrir o Templo: Mario/Marileusa 
Sexta, 27/01 – Encontro dos Homens - 
Casa do Ivanir Toigo 
Domingo, 29/01 – Culto da família 

 Direção: Jean de Moura 

 Leitura: Lauri Telmo Becker 
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Remi Ghizzi Schütz – 05/01 
Julia Becker – 09/01 

Mathias Pompeu Simon – 13/01 
Maria Becker – 14/01 

Ereni José Comparin – 18/01 
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