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Quando não
precisamos de fé?

N

ão se assuste, mas
pode haver momentos em que
achamos que não precisamos de fé, embora não haja possibilidade de vivenciar
a espiritualidade sem percorrer o caminho da fé. Segundo o dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, “fé”
é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, mesmo
sem nenhuma prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que ela deposita naquela ideia ou fonte
de transmissão. A fé acompanha absoluta abstinência de dúvida; ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo.
Portanto, a fé é o sentimento, a atitude, a postura necessária para crer naquilo cuja existência não é possível comprovar. Nós cristãos escolhemos acreditar, ter fé que Deus existe
e que Ele é o nosso criador, sustentador e salvador. Em última
análise, tudo o que vivenciamos e desfrutamos, bem como o
simples fato de estarmos vivos, ocorrem pela ação de Deus.
Portanto, para nós que cremos desse modo, não existe, a
princípio, nenhum momento em que não precisaríamos ter fé.
Contudo, Jesus, ao ilustrar para Seus discípulos o que era a
fé, fez uso da imagem de uma semente de mostarda, que,
mesmo tendo cerca de 1 milímetro de diâmetro, quando plantada, germina e resulta num grande arbusto, com mais de 1
metro de altura. Entre outras coisas, o Mestre está dizendo
com isso que a fé não é algo pronto, acabado, mas que deve
e precisa crescer dentro de nós. Por isso, há quem tenha

muita fé e há também quem não a tenha; há quem reconheça
que não existe vida sem a fé em Deus e há também quem pense que nem sempre precisamos ter fé ou atribuir a Deus a vida.
A fé direcionada a Deus gera em nós uma força motriz que nos
leva a dar passos confiantes, mesmo quando as circunstâncias
e cenários são duvidosos. Por exemplo, qual era a garantia de
Moisés e do povo hebreu de que as colunas de água que se formaram no Mar Vermelho para que eles o atravessassem não
iriam se desfazer no meio da caminhada? Sim, é isso mesmo.
Não havia nenhuma prova de que tudo ia dar certo. Mas eles tiveram fé e chegaram sãos e salvos à outra margem.
Se o que nos faz caminhar são as provas, as evidências, as certezas humanas, estatísticas e conjunturais, então não precisamos de fé para caminhar, pois confiamos em nós mesmos e na
nossa pretensa capacidade de controlar ou prever os cenários.
Ao tomarmos uma decisão ou fazermos uma escolha quando
tudo vai bem, quando tudo é favorável, estamos simplesmente
confiando em nosso autocontrole e em nossa autossuficiência,
desconsiderando a própria existência de Deus. Já a fé é a absoluta, total confiança de que, mesmo quando tudo pareça estar indo mal, se dermos um passo de fé, chegaremos a Canaã!
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“A fé é o pássaro que sente a luz quando a
alvorada ainda está escura.”
Rabindranath Tagore, poeta e dramaturgo indiano (1861-1941)
Reflexão

Cicatrizes no corpo e na alma
“Quanto ao mais, ninguém
me moleste; porque eu trago
no corpo as marcas de Jesus” (Gálatas 6:17).

Q

uase todos nós carregamos marcas pelo corpo. Muitas delas são cicatrizes vindas da

infância. É possível até contar um pouco de nossa história pelas
marcas deixadas: a queda da bicicleta, a queimadura no fogão,
o corte com a faca, o encontro com o arame farpado… Alguns,
mais antigos, trazem os sinais que a varíola deixava quando ainda não havia vacina para preveni-la.
Marcas podem ser chamadas de “estigmas” (do grego stigmata, plural de stigma), como Paulo as chamou em Gálatas 6:17.
Essa palavra era usada para se referir às cicatrizes provocadas
por tortura, apedrejamento ou ferro em brasa, a fim de marcar
escravos e animais.
A literatura universal sempre se valeu de personagens que foram estigmatizados pelas marcas que traziam no corpo: Quasímodo, personagem central do romance O Corcunda de Notre
Dame, de Victor Hugo, era um homem de feições deformadas,
membros retorcidos, porém sensível às manifestações da beleza; e O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, conta a história de um homem desfigurado que exercia medo e fascínio nas
pessoas.
Assim como as queimaduras e os cortes deixam seus sinais pelo corpo, é certo que a alma também tem a propriedade de receber marcas. Mas, ao contrário do corpo, que com o passar do
tempo se regenera, muita dor causada no passado ainda permanece viva. São sentimentos que se perpetuam e os anos parecem não atenuar. É como se aquelas cicatrizes quisessem ser
notadas para dizerem: “Olhem o que fizeram comigo!”.
Quando a cicatriz marca apenas o corpo, tempos depois somos
capazes de rir, pois a dor não é mais sentida. Se, porém, ela
atinge a alma, qualquer lembrança do fato faz despertar todo o
desespero que um dia aquilo nos causou. E, o que é pior, por
conta da associação simbólica, aqueles que nos feriram acabam
adquirindo no presente novos rostos, o que faz com que a gente continue lutando contra pessoas que não foram exatamente
aquelas que nos infligiram dor.
Consequência: muitas oportunidades são perdidas com medo
de reviver a dor de um fracasso passado. Alguns fecham o seu
coração a um relacionamento afetivo para não correr o risco –
na maioria das vezes fantasioso – de serem abandonados novamente.

Por que reagimos assim? É o sentimento de vergonha ou humilhação que não quer ser repetido. É como se a alma tivesse feito
um juramento: “Nunca mais farão isso comigo”. As feridas tornam-se, então, uma espécie de escudo para justificar um modo
de vida acuado, temeroso e incapaz de se libertar.
E o que fazer com marcas tão indeléveis? Dê de ombros, viva a
vida que Deus lhe deu, aprenda a rir-se de si mesmo(a), deixe
de olhar pelo retrovisor e viva em paz com suas cicatrizes. Não é
saudável negá-las, apenas saiba que elas estão ali. Fazem parte de sua história, é verdade, mas não conceda a elas o direito
de direcionar você pelo resto de seus dias – cicatrizes são péssimas conselheiras. Creio que todos nós já ouvimos nossa mãe
dizer: “Não mexa na ferida para não infeccionar”.
Cicatrizes apontam para lutas, algumas das quais levam a marca divina. Foi um problemático e indolente Jacó que teve um
confronto que mudou sua história. Depois de passar uma noite toda enfrentando o Anjo do Senhor, deixou aquele lugar recebendo um novo nome: Israel, “aquele que luta com Deus”.
Mas, como ninguém sai incólume de um encontro desses, ele
foi embora para casa manquejando de uma coxa (Gn 32:31),
uma “marca” que possivelmente levou para o resto da vida.
Não sei em que áreas de sua vida há cicatrizes, mas Deus conhece cada pedaço do seu ser e o sabe. Quasímodo, o corcunda sineiro da Catedral de Notre Dame, vivia escondido para não
expor suas deformações. Uma máscara sobre o rosto desfigurado foi a forma utilizada pelo “fantasma” da Ópera para esconder sua “fealdade”. Esconder-se e viver defensivamente parecem ser características comuns de quem se sente ferido. Mas
em Cristo somos libertos desses sentimentos e
podemos dizer como o apóstolo Paulo: “Pela graça de Deus, sou o que sou” (1 Co 15:10). Com cicatriz e tudo.
Por Daniel Rocha,
pastor da Igreja Metodista Central em Santo André (SP)
“Temos de ver todas as cicatrizes como algo belo. Combinado? Este
vai ser o nosso segredo. Porque, acredite em mim, uma cicatriz não
se forma num morto. Uma cicatriz significa: ‘Eu sobrevivi’.”
Chris Cleave, escritor e jornalista britânico

Avisos
Aniversário da nossa igreja

Neste mês de março, estamos completando 64 anos de vida e
missão metodista na Freguesia do Ó e celebrando o privilégio que
o Senhor nos tem dado de manifestarmos o Seu Reino aqui na Terra. Neste ano, a temática do aniversário é “Uma Comunidade de
Discípulos e Discípulas”. Confira os próximos pregadores que participarão da programação especial do mês de aniversário:
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

Aniversariantes
Adriana P. Barbosa Feitosa e
Murillo Antônio do Nascimento;
14/3 Wilmer da Cruz de Moura Arrais;
16/3 Tiago Silvestre Sanches.
12/3

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 Antônio (marido da

Laodiceia), do Carlos (irmão do Márcio), da
Beth Ladeia, da Cida (cunhada da Silvana), da
d. Cida Barçante, da d. Domi, da Gina, do sr.
Jarbas (pai da Helô), do sr. José (marido da
d. Nancy), da d. Juraci, da Luciana (sobrinha
da Marilene), 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 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 (12/3)

PRÓX. DOMINGO (19/3)

Mariana

Emerson

FECHAMENTO DA IGREJA
GUARDADOR DOS CARROS
INTERCESSÃO
MINISTÉRIO INFANTIL

Paulo

Tuca

Manoel/Nurimar

Roberto/Marilene

Bia S./Giulia/Silvana

Mariana/Roberta/Aline

Vida

Geração Eleita

Márcio

Tiago

Eula

Bel

LOUVOR
OPERADOR DE SOM
OPERADORA DO DATASHOW
OPERADOR DE CÂMERA
DIREÇÃO DO CULTO
PREGADOR

Gabriel

Guto

Pr. Tiago/Roseli de Brito

Pr. Tiago/Pra. Laura

Bispo Ildo Mello

Bispo José Carlos Peres

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

-

9h
Tiago e Laura

8h30 – 12h 8h30 – 12h
Tiago
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 e Laura Tiago e Laura
Laura
20h
20h
20h
19h
19h
Noite Tiago20h
e Laura Tiago e Laura
Tiago e Laura Tiago e Laura Tiago e Laura 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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Igreja Metodista em
Santana de Parnaíba (Congregação)
Rua Alberto Frediany, 853
Santana de Parnaíba - SP
Pastor: 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.

