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Para onde vamos?

C

omeça neste primeiro domingo de fevereiro o ano eclesiástico da
Igreja Metodista; ou seja, para
a nossa igreja, hoje é o primeiro
dia útil! Embora estejamos iniciando um novo ano, os sonhos
e planos de Deus para nossas
vidas e para nossa igreja permanecem os mesmos.

Para que os propósitos de Deus se cumpram em nossa caminhada ministerial, é fundamental que haja unidade no seio da igreja. Nunca chegaremos aonde Deus deseja que cheguemos se cada um for para um
lado. Conforme o evangelista João, o mundo só vai crer na mensagem e
na obra de Jesus quando formos um só (João 17:21), quando tivermos
união, quando houver unidade na igreja.
Ter unidade não implica falta de espaço para divergir e questionar,
mas, acima das nossas opiniões contrárias ou díspares, deve haver algo maior que nos una: o amor de Deus e o desejo de servi-Lo. Podemos
pensar e, principalmente, devemos dar liberdade para as pessoas pensarem. Como diz a máxima metodista, “pensamos e deixamos pensar”,
mas nossa mente deve ficar cativa da vontade de Deus.
Uma das belezas da igreja é a sua diversidade; ela é um espaço de
todos(as) e para todos(as). Contudo, se cada um fizer o que acha melhor para si ou para a caminhada da igreja, dificilmente chegaremos a
algum lugar. De fato, a unidade determina e qualifica nosso testemunho
e nossa ação missionária no mundo; precisamos estar unidos nas nossas orações, ações e contribuições, e focar numa única visão.
Várias passagens da Bíblia nos relatam que Deus concedeu aos homens
visões do que Ele deseja para o Seu povo, no presente ou no futuro. Um
provérbio contido na Bíblia nos mostra também que, quando não há uma
direção clara, o povo perece: “Não havendo sábia direção, cai o povo”
(Pv 11:14a). Ou seja, a direção para onde devemos caminhar deve ficar
clara para todos e todas.
E é no Novo Testamento que encontramos a visão universal e definitiva
para a igreja: o Reino de Deus. A Igreja Metodista, em especial, rea-

firma seu compromisso em sinalizar e concretizar “o Reino de Deus na Terra”, conforme afirmam vários de seus documentos, entre os quais o Plano
para a Vida e a Missão da Igreja. Portanto, a visão de Deus para a igreja de
Cristo, para a Igreja Metodista e para nossa comunidade local já está definida há mais de 2.000 anos: temos de, em unidade, empregar todos os esforços para que o Reino de Deus se torne uma realidade!
O Reino de Deus é o sonho do Senhor para toda a Criação, um tempo e
um espaço de plena paz, justiça e alegria. E nós, a igreja, somos responsáveis por tornar concreto esse sonho de Deus. Por meio da ação missionária da igreja, devemos empregar todos os nossos esforços para sinalizar
e testemunhar a maior densidade possível desse Reino no lugar onde estamos, na vida das pessoas que nos cercam e nas estruturas das quais fazemos parte.
Caso você esteja em dúvida sobre a direção que vamos tomar como igreja,
a resposta é esta: vamos caminhar para a concretização do Reino de Deus
na Terra. Esta é, portanto, a visão do Senhor para Sua igreja e também a
direção pastoral para nossa igreja local.
Devemos viver uma vida cristã a partir das práticas espirituais mais básicas, que são o estudo da Palavra, a oração e a comunhão; a vida cristã nos leva a caminhar em discipulado e nos desafia a fazermos discípulos para Cristo; o discipulado nos transforma, nos aperfeiçoa e nos santifica; consequentemente, somos levados a sinalizar pessoal e comunitariamente o Reino de Deus.
Vamos todos(as) orar, investir e agir para que o Reino de Deus seja sinalizado por nossa comunidade. E que isso ocorra como resultado de uma vivência de discipulado que deseja gerar muitos frutos, para a glória de Deus!
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“O Reino de Deus é o alvo do Deus Trino e significa o surgimento
do novo mundo, da nova vida, do perfeito amor, da justiça plena,
da autêntica liberdade e da completa paz.”
“Plano para a Vida e a Missão da Igreja Metodista”
Comportamento

Deixa falar!

U

ma das lições mais difíceis
da vida é conseguir manter
a serenidade e o bom humor enquanto sabemos que falam
mal de nós. Saber lidar com essa situação é um sinal de que compreendemos que sempre teremos oposições, haverá aqueles que não gostam da gente e, vez ou outra, sere-

mos mal compreendidos. Mas não é qualquer um que passa por essa prova com um espírito manso e tranquilo.
Alguns falam por presunção, outros por estreiteza da alma, outros porque
têm baixa autoestima. Já alguns falam por uma razão muito simples: nós
também erramos – e é muito importante admitir isso.
Não ceda ao impulso de responder à altura, de revidar, de dar o troco. Pelo contrário, amontoe “brasas” na cabeça de quem fala. Demonstre sua
fé n’Aquele que reina, sabe todas as coisas e pesa o coração. Esqueça e
dê de ombros, pois se falaram foi porque Deus permitiu, e o Senhor pode
transformar aquilo que foi “mal dito” em “bem dito”.
Se a Jesus chamaram de beberrão e glutão (Lc 7:34); se rangiam os dentes contra Davi (Sl 35:16); se zombaram de Eliseu, chamando-o de “careca” (2 Rs 2:23); se a Paulo chamaram de “tagarela” (At 17:18) e de “louco”
(At 26:24); se, ao ouvir Ana balbuciando sua oração no templo, o sacerdote Eli achou que ela havia “tomado todas” (1Sm 1:14); se a Timóteo desprezaram porque era jovem demais (1 Tm 4:12); se os próprios irmãos de Moisés – Miriam e Arão – não aceitavam sua liderança (Nm 12:1); e se os melhores amigos de Jó insistiam que tinha “coisa errada” em sua vida, mesmo ele sendo inocente, então você está em boa companhia.
Não perca um só minuto de sono pelo que disseram de você. Eclesiastes nos ensina: “Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem” (Ec 7:21).
O pregador Charles Spurgeon dizia que aqueles que nos elogiam provavelmente estão tão enganados como os que nos ofendem; e aqueles, então,
se tornam contrapeso destes, se é que vale a pena levar em conta o julgamento feito pelos homens.
Maturidade é não se deixar levar pelos elogios nem se abater pelas críticas.
Quando o rei Davi passava com sua comitiva por uma cidade, saiu um homem, cujo nome era Simei, que o amaldiçoava e atirava pedras sobre ele.
O chefe da guarda de Davi indignou-se e disse: “Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça!”. Mas Davi dá uma resposta surpreendente: “Deixai-o; que
amaldiçoe, pois o Senhor lhe permitiu. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição deste dia” (2 Sm 16:12).
Nos desígnios ocultos de Deus, foi permitido que aquele homem, dotado
de maldade em seu coração, proferisse aquelas palavras. O motivo? Deus
se serve do coração dos maus para transformar a maldição intentada em
bênção divina. Davi sabia disso, conhecia o seu Senhor e não deu a mínima atenção à maldição imprecada contra ele.
Só o Senhor pode transformar maldição em bênção. Por isso, se falarem
de você injustamente, glorie-se no Senhor, pois Ele permitiu para dar-lhe
consolo e para que você busque somente o louvor que vem da parte d’Ele.
Pois esta é a nossa glória: ter a consciência em paz de que estamos fazendo aquilo que Ele nos pede.
Certa manhã, um pai convida seu filho para um passeio no bosque. Em
certo momento, o pai para e pergunta: “Você ouve alguma coisa?”.

E o filho responde: “Estou ouvindo um barulho de carroça”.
“Isso mesmo”, diz o pai, “e uma carroça vazia”.
O menino então pergunta: “Como o senhor pode saber que a carroça está vazia?”.
“Ora”, responde o pai, “pelo barulho que ela faz. Quanto mais vazia, maior
o barulho. Aprenda a lição, filho: quando perceber que uma pessoa fala demais, grita com o propósito de intimidar, trata o próximo com desrespeito
e quer demonstrar que é dona da verdade, lembre-se da
carroça vazia!”.
Por Daniel Rocha, pastor da Igreja Metodista
Central em Santo André (SP)
“Certas coisas se sentem com o coração. Deixa falar o teu
coração, interroga os rostos, não escutes as línguas.”
Umberto Eco, escritor e filósofo italiano (1932-2016)

Avisos
Cursos na Escola Dominical 2017
Inscreva-se nos cursos que serão oferecidos em 2017:
“Panorama do Antigo Testamento” (professor Silas – duração 1 ano);
“Panorama do Novo Testamento” (professora Claudete – duração 1 ano);
“Oração e Intercessão na Bíblia” (profa. Marilene – duração 6 meses); e
“Ética e Finanças à Luz da Bíblia” (profs. Wesley e Pra. Laura – duração 6 meses).
Faça sua inscrição com a Doroti, com a Deise ou com a Rosa.
Calendário e orçamento de 2017
Cada um dos ministérios da igreja deverá ser convocado por seu(sua)
coordenador(a) para definir o calendário e o orçamento para 2017. Posteriormente, a CLAM se reunirá para harmonizar a agenda e o orçamento da igreja.
Culto Transbordante, no sábado que vem
Quando: Sábado, 11 de fevereiro de 2017, às 19h30;
Local: Igreja Metodista em Itaberaba;
Toda a igreja está convidada para esse tempo único de intercessão, louvor,
ministração e comunhão.
Mocidade – Geração Transbordante

Dízimo: não deixe para amanhã!
Sua contribuição é fundamental para o crescimento de nossa igreja. Para tornar-se um dizimista regular, solicite o envelope apropriado ao irmão
Wesley. Assuma esse compromisso com Deus ainda hoje!

Aniversário da nossa igreja
Em março, iremos completar 64 anos de vida e missão metodista na Freguesia do Ó e celebrar o privilégio que o Senhor nos tem dado de manifestarmos o Seu Reino aqui na Terra. Neste ano, a temática do aniversário
será “Uma Comunidade de Discípulos e Discípulas”. Confira os pregadores
que participarão da programação especial do mês de aniversário:

5/3: – Missionária Noranei, Igreja Resgate;
12/3: – Bispo Ildo Mello, presidente da Igreja Metodista Livre;
19/3: – Bispo José Carlos Peres, da 3ª Região Eclesiástica;
26/3: – Pastor Jonas Barreto, superintendente distrital.

Hoje (5/2), não se esqueça de contribuir com alimentos para a Cesta do
Amor. Pedimos que traga as doações de
preferência no primeiro domingo do mês.
Sua participação é fundamental!

Aniversariante
8/2 Cláudio Márcio Dalbeto;
9/2 Raquel Ferraz de Campos;
10/2 Lucas Davi Abib Cavalcante Santos.

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, do Carlos (irmão do Márcio), da Beth Ladeia, da Cida (cunhada da Silvana),
da d. Cida Barçante, da d. Domi, da Fabiana (sobrinha da Maria José), da Gina, do sr. Jarbas (pai da
Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da d. Juraci, do Luciano Amorim (primo da Cláudia Dalbeto),
da d. Lydia Reyes (mãe da Maria José), da d. Maria
da Penha, da Maria José Cassu (de Santana de Parnaíba), da Paula (filha da d. Alda), do Paulo (marido da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho
da Maria José ), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire
(irmã da Roseli de Brito), da Silvana Ovídio, da d. Tereza (sogra da Maria
José), da d. Tereza Lemmi Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei e do
Wilson (cunhado da Maria José);
• 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);
• 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
SERVIÇO

HOJE (5/2)

PRÓX. DOMINGO (12/2)

FECHAMENTO DA IGREJA

Silas

Beth

GUARDADOR DOS CARROS

Tiago

Cleuton

INTERCESSÃO

---

---

MINISTÉRIO INFANTIL

---

---

Geração

Nova Aliança

Tiago

Álvaro

LOUVOR
OPERADOR DE SOM
OPERADORA DO DATASHOW

Bel

Bia

Almir

Guto

Marilene

Pra. Laura/Nurimar

Pra. Laura

Pr. Tiago

OPERADOR DE CÂMERA
DIREÇÃO DO CULTO
PREGADOR

Assista as transmissões ao vivo dos cultos em nosso site.
Reveja também as transmissões dos domingos anteriores no site
www. metodistaitaberaba. com. br ou
www.livestream.com/metodistaitaberaba

HORÁRIOS DE EXPEDIENTE DOS PASTORES NA IGREJA
Segunda

Terça

-

8h30 – 12h
Tiago

Manhã

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

8h30 – 12h
Tiago

8h30 – 12h
Laura

-

9h
Tiago e 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
Tiago e Laura
Laura
20h
20h
20h
19h
19h
Noite Tiago20h
e Laura
Tiago
Tiago
Tiago e Laura
Tiago
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
Seminaristas:
Edmilson Oliveira e Michelly Oliveira

Seminarista: 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.

