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O INGREDIENTE PERFEITO

FOCO
Amar a Jesus é o principal ingrediente da 
nossa vida

TEXTO BÍBLICO
Atos 27.27-44 e 28. 1-10
Efésios 3:1 | Lucas 10:27

HISTÓRIA BÍBLICA
O Naufrágio e Paulo na Ilha de Malta

PARA O NOSSO CORAÇÃO 
Um bom Chef ou cozinheiro além das 
técnicas, habilidades e criatividade para 
fazer seus pratos e receitas precisa de 
bons ingredientes. Uma receita sem bons 
ingredientes, bem selecionados, pode 
levar a uma excelente receita ao fracasso, 
pois um ingrediente ruim ou até mesmo 
estragado, por mais que resulte numa bela 

apresentação não alcançará o objetivo 
final de agradar o paladar. Em nossa vida 
cristã é a mesma coisa, se somos apenas 
“consumidores” de uma religião, lendo a 
Bíblia, indo aos cultos e até mesmo 
servindo na igreja, mas não amamos a 
Jesus e não o colocamos no centro da 
nossa vida a “receita” não irá funcionar, 
pois estará faltando o ingrediente perfeito 
que é Jesus.



Amar a Jesus é o ingrediente perfeito pois 
Ele não apenas dá um sabor especial, mas 
satisfaz plenamente a nossa vida. Jesus faz 
com que possamos digerir melhor esse 
mundo, tornando-o leve e saboroso.

Foi isso que Jesus fez na vida de Paulo, 
tornou sua vida mais leve apesar de tantas 
tribulações e sofrimentos. Imagine uma 
cozinha de um restaurante bem 
movimentado e Paulo como Chef. Ele 
sempre estava apagando algum incêndio, 
treinando novos cozinheiros, sendo sabotado 
pelos restaurantes da vizinhança, mas 
mesmo assim sempre fez o melhor prato e 
seu restaurante ganhava a estrela Michelin 
de melhor restaurante, pois seu único e 
firme propósito era amar e servir a Jesus.

Na história de hoje Paulo passa por mais um 
dos momentos de aventura e turbulência 
porque amava Jesus. Paulo havido sido preso 
e seria levado a Roma para julgamento por 
um centurião chamado Júlio, porém na sua 
ida de barco o vento muito forte faz com que 
eles saiam de sua rota e fiquem 3 dias à 
deriva sem saber em que direção estavam. 

Paulo então fica em jejum e oração durante 
3 dias e é impressionante ver o temor a Deus 
de Paulo e a tranquilidade nas promessas de 
Deus. Ele acalma os 276 passageiros que 
estavam ali, pois diz que tem para si a 
promessa de Deus que estaria em Roma para 
encontrar Cesar para seu julgamento. 

Nesse momento da história percebemos 
uma coisa, os que estão juntamente com 
Paulo são “indiretamente” abençoados por 
Deus pois no fim desta história toda, são 
salvos do naufrágio e chegam até Malta.  

Será que temos sido como Paulo e o nosso 
amor e temor a Deus têm atraído bênçãos 
que estão ao nosso redor?

Chegando em Malta, é impactante o espirito 
de servo doe Paulo, pois todos chegam até 
praia a nado e se salvam, mas era inverno, 
estava frio e todos estavam ali molhados e 
Paulo então começa a recolher gravetos para 
fazer fogueira e assim acolher a todos que 
estavam ali com frio. O amor que Paulo tinha 
por Jesus, produzia nele naturalmente um 
amor aos que estavam ao redor dele.

Paulo é abençoado por Deus e poupado a 
todo momento, ele é picado por uma cobra 
(venenosa, pois muitos esperavam que Paulo 
iria morrer) e ali há uma oportunidade de 
falar de Jesus, pois nada lhe acontece e sua 
fama vai se espalhando.

Ali em Malta então, Paulo permanece por 3 
meses, ele cura pessoas, fala de Jesus, enfim, 
ele deixa a marca de Jesus, o nome e o amor 
de Jesus se fazem conhecidos naquela ilha e 
quando eles foram embora, fica claro a 
alegria da passagem de Paulo por ali: “Como 
resultado, fomos cobertos de presentes e 
honras e, chegada a hora de partirmos, o 
povo nos forneceu todos os suprimentos 
necessários à viagem. ”- Atos 28:10.

Paulo enxergava tudo isso como um 
privilégio e oportunidade, vale ressaltar que 
ele ali era um prisioneiro, mas mesmo assim 
não agia como um. Poderia estar com medo 
ou apenas ficar quieto esperando para 
cumprir seu julgamento, mas por onde 
passava espalhava o amor de Jesus e por 
diversas vezes em suas cartas é perceptível 
que ele mesmo preso não se considerava um 
prisioneiro deste mundo, mas sim de Jesus 
(Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, 
prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de 
vocês, gentios…Efésios 3:1). Pois ele sabia 
que ser prisioneiro de Jesus na verdade 
significa a liberdade, pois fazer a Sua vontade 
que é boa, perfeita e agradável traz 
libertação maior do que qualquer prisão 
deste mundo.



CONEXÃO COM AS CRIANÇAS

Não importa a situação, Paulo sempre 
encontrava uma oportunidade para 
espalhar e demonstrar o amor de Jesus.
O amor de Paulo a Jesus era tão grande 
que ele naturalmente expandia para os 
que estavam a seu redor, servindo, 
ajudando, curando, pregando.
Paulo confiava plenamente nas 
promessas de Jesus para a sua vida, a 
ponto que o sofrimento para ele não era 
um problema, mas um privilégio em 
Cristo (Pois sabia que Jesus havia sofrido 
muito mais por ele).
O amor de Jesus sempre produz uma 
ação: converse com a crianças sobre a 
importância de demonstrar o amor aos 
que estão ao nosso redor de forma 
prática. 

DESAFIO PARA A SEMANA

Escolha três pessoas para demonstrar o 
amor de Jesus durante essa semana: 
Você pode sentar junto a alguém e fazer 
uma oração, servir (ajudando em alguma 
atividade em casa ou para algum amigo), 
falando de Jesus. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Ele respondeu: " ‘Ame o Senhor, o seu 
Deus de todo o seu coração, de toda a 
sua alma, de todas as suas forças e de 
todo o seu entendimento’ e ‘Ame o 
seu próximo como a si mesmo’". Lucas 
10:27



RECEITA DE COOKIES
(RECEITA DA VOLUNTÁRIA ELIANE TOJAL)

VAMOS COMEÇAR



75G DE MANTEIGA (APROX. 2 COLHERES CHEIAS)
1/2 XÍCARA DE AÇÚCAR MASCAVO
1/4 XÍCARA DE AÇÚCAR REFINADO

1 OVO
1 COLHER (DE CHÁ) DE ESSÊNCIA DE BAUNILHA

1 XÍCARA E MEIA DE FARINHA DE TRIGO
1/2 COLHER (DE CHÁ) DE BICARBONATO

DE SÓDIO
1 XÍCARA DE GOTAS DE CHOCOLATE (OU 1 BARRA

DE CHOCOLATE MEIO AMARGO PICADO)

BATA NA BATEDEIRA A MANTEIGA ATÉ FICAR MACIA
E ESBRANQUIÇADA. MISTURE O AÇÚCAR MASCAVO,
DEPOIS ADICIONE O AÇÚCAR REFINADO. ADICIONE
O OVO, BATENDO SEMPRE, DEPOIS A ESSÊNCIA

DE BAUNILHA.
ADICIONE A FARINHA, E LOGO DEPOIS O

BICARBONATO DE SÓDIO. QUANDO A MASSA
ESTIVER PRONTA, JUNTE O CHOCOLATE COM

UMA ESPÁTULA.



CUBRA UMA FORMA COM PAPEL MANTEIGA E
COLOQUE NA FORMA MONTINHOS DE MASSA

(UMA COLHER CADA COOKIE), A MASSA É MOLE
E VOCÊ NÃO VAI CONSEGUIR MOLDAR

BOLINHAS, MAS BASTA IR COLOCANDO NA
FORMA COM A AJUDA DE 2 COLHERES.

DEIXE BASTANTE ESPAÇO ENTRE CADA COOKIE
POIS ELES SE ESPALHAM.

ASSE EM FORNO PRÉ-AQUECIDO
À 180ºC DE 10-15 MINUTOS, TIRE

QUANDO AS BORDAS COMEÇAREM A DOURAR.
















