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EPIFANIA

A EPIFANIA – MAGOS E PASTORES CULTUAM O MENINO JESUS
(Mt 2.1-12 e Lc 3.23-38)
Michelle Paixão
Epifania, Dia da Epifania e Estação Litúrgica do Calendário
Cristão
A palavra epifania é de origem grega e significa revelação,
manifestação, uma teofania (uma aparição divina). Deus aparece e é
visto pelo ser humano. Jesus se manifesta e é reconhecido como
Deus pelo ser humano através dos magos do oriente e dos pastores
do campo. Dá ênfase ao fato de Jesus ter se revelado ao mundo. Os
cristãos acreditam que o menino Jesus Cristo não ficou isolado lá na
manjedoura de Belém. Começando com sua manifestação aos magos,
Jesus Cristo é apresentado a todos como Salvador.
Por isso na história de Jesus, é também uma estação litúrgica que
acontece depois do Advento e Natal. A estação litúrgica da epifania tem
início no dia 06 de janeiro (considerado pela tradição cristã como o dia
em que os magos encontraram e adoraram o menino Jesus, em Belém e,
portanto, o dia da Epifania), fala do ministério terrestre de Jesus e vai até
a 3ª-feira que antecede a 4ª-feira de cinzas, seguida então do período da
Quaresma (que nos faz recordar os momentos difíceis da perseguição,
prisão e demais momentos que antecedem a Páscoa). Durante este
período, a Igreja relembra vários fatos na vida de Jesus que o tornaram
conhecido como o Salvador. Entre seus símbolos estão a estrela (que
guia os magos) e a coroa (Jesus rei do Universo). A cor litúrgica é a
amarela, enfatizando a realeza de Cristo. O texto bíblico não diz quantos
magos eram, mas a tradição cristã diz que foram três: Belchior, Gaspar e
Baltazar. Eles representam os povos de todas as nações, raças e
línguas, que se deixam guiar pela mensagem de Jesus.
A Epifania do Senhor
Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes,
alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. (...)O rei Herodes
chamou, então, secretamente os magos e informou-se com eles
cuidadosamente sobre o tempo exato em que a estrela tinha
aparecido. Depois, mandou-os a Belém e disse: “Ide e investigai bem
sobre o menino e, quando o tiverdes Tendo ouvido o rei, eles
partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia à frente deles,
até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a
estrela, encheram-se de grande alegria. Ao entrar na casa, viram o
menino com sua mãe; e, prostrando-se, o adoraram. Abriram seus
cofres e lhe ofereceram presentes,...
continua na contra-capa

ESCALA DOS PASTORES
PÚLPITO
+ HOJE:
→ Culto Matutino, 9h: Direção do Pastor Luciano e Mensagem do Pr. Adilson.
→ Culto Vespertino, 19h: Direção e mensagem do Pr. Adilson.
+ PRÓXIMO DOMINGO, dia 24:

→ Culto Matutino, 9h: Direção do Pr. Adilson e mensagem do Pr. Luciano.
→ Culto Vespertino, 19h: Direção e mensagem do Pr. Luciano.
OBS: O Pr. Luciano estará hoje à noite na Congregação do Cocotá pregando e ministrando a Ceia do Senhor.

ANIVERSÁRIOS – Parabéns!
o Dia 17 – Pr. Adilson Nunes Monteiro, Amanda Galves Gutierres (filha de Simone e Yoshua, da
Congregação do Grajaú), Carlos Afonso Vianna, Maria da Penha Montanha de Souza (mãe da Márcia
Montanha) e Victor Hugo Mendonça Nunes (filho de Elisa e Alan, que residem em Salvador).
o Dia 18 – Bruno Rodrigues da Silva e David Fernandes de Souza.
o Dia 19 – Armando Fonseca Vilela, Giovane Pacheco de Mendonça Miceli (fiho Karla e Felipe Miceli),
Leny Shyrley Pantaleão Pimenta e Maria Aparecida Lages Pacheco.
o Dia 21 – Ester Leitão Franco.
o Dia 22 – Liriane Pinho Dória e Lisley Quintino Montenegro.
o Dia 23 – Adirle Salgado Cavalcante e Alice Ferreira de Albuquerque.
o Dia 24 – Cleri de Oliveira Rezende e Pulo Sérgio Siqueira Pessenha.
BODAS – Parabéns!
– Dia 21 – Alice e João Wesley Dornelas completam 54 anos de casados.

ORAÇÃO
Ore pelas pessoas cujos nomes estão no caderno de oração publicado como encarte do boletim de
domingo passado.
ÊNFASES DE HOJE E DA SEMANA
Hoje
→ 7:30h –VIDA E MISSÃO (TV Bandeirantes).
→ 9h – Culto de adoração
→ 11h – Escola Dominical
→ 19h – Culto de Adoração
2ª-feira
→ 18h – Campanha de Oração de Vila Isabel pela Igreja local, cidade, pelo bairro, país e mundo em que vivemos.
(diariamente às 18h)
→ 19:30h – Reunião do MAAD
→ 20h – Culto da Igreja no Lar
3ª-feira
→ 20h – Culto de oração
4ª-feira
→ 19h – Grupo de discipulado na casa da Alice Albuquerque.
→ 20h – Culto no Ponto Missionário Betel Vila Isabel (na casa de Rodrigo e Angélica)
5ª-feira
→ 5h às 12:30h – Manhã de Jejum
→ 16:30h – Grupo de discipulado na casa da
Marly Coelho
→ 19:30h – Culto de Oração no Grajaú
Sábado
→ 8h – Reunião de Oração (Capela)
Domingo, dia 24 de janeiro
→ 7:30h –VIDA E MISSÃO (TV Bandeirantes).
→ 9h – Culto de adoração
→ 11h – Escola Dominical
→ 19h – Culto de Adoração

NOTÍCIAS
 POSSE DE CARGOS – Embora todos os líderes e oficiais eleitos e demais membros dos ministérios,
grupos societários, da Igreja e Escola Dominical já estejam efetivamente trabalhando à frente de seus
respectivos órgãos, os pastores farão no culto matutino do primeiro domingo de fevereiro um momento formal
de posse e benção.
 NOSSA GENTE:
→ Parabenizamos nossas irmãs Gabriela Nery Gonçalves, pela conclusão do curso de Administração, e Else
Marie de Moraes Vergara pela aprovação no vestibular da UFF. A formatura da Gabriela será em março.
→ No próximo sábado, dia 23, às 18:30h acontece a solenidade de colação de grau do Pr. Adilson, que formouse em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas. A colação de grau acontecerá nas dependências
do Tijuca Tênis Clube, na Rua Conde de Bonfim. TODOS ESTÃO CONVIDADOS.
 MISSÃO NA VILA – Para 2010-2011 foi eleita como prioridade a transformação da Congregação do

Grajaú em Igreja Local, o que inclui a aquisição do imóvel para a mesma. Mas não esquecendo nossas outras
atividades missionárias como: transformação do Ponto Missionário Betel Vila Isabel em Congregação, a
consolidação da Congregação Metodista do Cocotá, a abertura de até 10 novos grupos de discipulado, e de
uma ou duas novas frentes missionárias (que funcionarão, em princípio, na casa ou garagem de membros da
Igreja).
 CONFRATERNIZAÇÃO DE ANO NOVO – Nossa irmã Suely Peixoto apresentou relatório financeiro do

lanche servido após o culto de vigília. Foram vendidos 132 convites que geraram uma receita de R$ 264,00
reais. Os gastos foram de R$ 331,76. Uma pessoa da igreja doou R$ 67,76 para não haver déficit. Como
vemos, foi um belo momento de confraternização, sem gasto algum de recursos da tesouraria.
 DÍZIMO – Nessa semana que passou uma família de nossa igreja acertou generosamente com o nosso
tesoureiro os dízimos que não foram dados em meses passados e outra família ofertou o dízimo do 13º
salário. Um irmão, membro de nossa igreja há mais de 40 anos, testemunhou a um grupo de pessoas que a
benção de ser dizimista se reflete em todas as áreas de sua vida. Nossa gratidão aos irmãos que têm sido
tocados para participar de modo fiel e generoso com a entrega de seus dízimos. Só entende o mistério e a
bênção de entregar o seu dízimo quem antes entregou a si mesmo ao Senhor Jesus. “Trazei todos os
dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim
nisto, diz o Senhor dos Exércitos...”
Ml 3:10.
 PLANEJAMENTO 2010 – Faltam apenas 24 dias para a entrega dos planejamentos.
 PROJETO MUTIRÃO – Olhe para o lado! De quem você está sentindo falta? Ore e procure essa pessoa

durante a semana! Uma visita, um telefonema, um email, um cartão podem ser abençoadores.
Ajude-nos a contatar, por exemplo:
- Elaine Stopatto da Cruz Alves;
- Herbene Brito e o esposo Nei;
- Sandra Guedes, seu esposo Márcio e os filhos Phillipe e Amanda;
- Maria da Penha Montanha de Souza (mãe da Márcia Montanha).
 SOS – Nossa igreja participou da campanha em prol das vítimas dos temporais no município de Caxias. O

irmão Luiz Pimenta fez pessoalmente a entrega dos alimentos. Agradecemos a todos quantos cooperaram.
Oremos pelos locais atingidos pela força da chuva em nosso país.
 FALECIMENTO – É com enorme pesar que notificamos à Igreja o falecimento de João Pedro (filho do Pr.

Erci Teixeira Braga), cujo supultamento ocorreu dia 14 último no Cemitério da Ordem do Carmo, e de Samuel
Fernandes de Souza (irmão do seu David). Oremos por suas famílias e amigos enlutados.
 REUNIÃO – Amanhã às 18:30 reunir-se-ão os membros do MAAD.
 NASCIMENTO – Nasceu no último dia 6 SARA DA LUZ DE OLIVEIRA, filha de Gerlande e Enrique, o

Rico, e neta dos irmãos Henrique e Eny Lourenço. Sara nasceu com 2.660kg e 46 cm. Deus seja louvado por
mais esta dádiva.
 MINISTÉRIOS – Se você ainda não faz parte de nenhum ministério e sente chamado de Deus para fazer,

procure já o coordenador ou um membro de qualquer um dos muitos que temos. Sua ajuda é sempre muito
bem vinda e abençoadora.

A VOCÊ QUE NOS VISITA: SEJA MUITO BEM VINDO!

continuação do texto da capa
... ouro, incenso e mirra. Depois, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para
sua terra por outro caminho.
Os magos reconhecem, pois, a nova maneira de exercer a realeza e o poder: com amor, compaixão,
misericórdia, cuidado social e solidariedade. Aderem ao reinado de Deus, convertem e participam do
plano de salvação das pessoas, a partir do “pequeno” Jesus de Nazaré; pobre, sem poder, sem influência
política. Não a partir dos poderosos e violentos como Herodes, apoiado pelos sacerdotes religiosos.
Neste momento, os magos representam os verdadeiros adoradores, aqueles que, descobrem que a
salvação não pode vir pela falsa religião. Os magos adoradores de Jesus são os primeiros a intuir isso, e
seu desejo é o de adorar esse “novo poder” que nasce do humilde para transformar o mundo. Eles são
guiados por uma “estrela” (um sinal divino bem visível), que exprime as intuições mais puras e os anseios
mais profundos da humanidade sedenta de paz, de justiça, de amor, de solidariedade e fraternidade.

SENSIBILIDADE
Rev.LUCIANO PEREIRA VERGARA

As imagens, outra vez, são gritantes. Já estamos fartos de ver dor e tragédia na TV.
Enchentes, deslizamentos, gente soterrada, o caos e a desorientação na face das
pessoas. No Brasil e no exterior. Brasileiros e estrangeiros...
Uma vez mais, somos informados de perdas pelo noticiário, choramos diante da tela, de
novo e de novo. Corremos o risco até de nos acostumarmos a isso e ficarmos sem
lágrimas, de ver a dor banalizada, especialmente quando são os mais pobres a sofrer, a
escória ignorada pelos gananciosos.
Há em tudo isso um enorme desafio: Há fronteiras para o sofrimento? Limites para a
solidariedade? O que Deus nos diz em um momento assim?
Nesta hora aguda em que cristãos e não cristãos se encontram irmanados em mais um
colapso, sejamos sensíveis aos gemidos de nosso semelhante.
O primeiro gesto de consciência e cristianismo é ORAR por aquelas pessoas que estão
na fronteira da dor: sobreviventes, órfãos, viúvas, bombeiros e socorristas voluntários.
O segundo passo é NOS MOBILIZARMOS PARA DIZER algo que os anime a não
desistir do bem, da esperança e da esperança em Deus.
Finalmente, em terceiro lugar é sermos, um por um, como elos na corrente humana de
ajuda e solidariedade. É TRADUZIR EM AÇÕES o que sentimos com a alma.

