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Sentir medo
é uma benção!

S

entir medo faz
parte da nossa
natureza. Todo
mundo sente medo.
É certo que alguns
mais do que outros,
mas todos nós fomos
feitos assim, com
a possibilidade de
sentir medo. Quan“Medo”, por Daniel C. Chiriac
do pensamos que foi
Deus quem criou o ser humano, concluímos que o medo foi “ideia” d’Ele.
Sim, Deus nos fez de tal maneira que, dentre tantas outras coisas, somos capazes de sentir medo.
Contudo, costumamos associar o medo a algo que não deve ser expresso. Para muitos, é um sinal de fraqueza; para outros, um sinal de falta de
fé. Mas, se sentir medo é de fato algo ruim, por que Deus nos fez assim?
Simplesmente porque o medo não é um sentimento negativo. Pelo contrário, ele é responsável por proporcionar um estado de alerta diante de
algo que possa representar um risco para nós. Portanto, o medo nada
mais é do que um mecanismo de defesa que Deus colocou em nós para nos prevenir de um perigo. Deus é muito bom!
Diante de tantas decisões que temos de tomar ao longo da vida, precisamos ter cautela, bom senso e equilíbrio para que elas não acarretem
consequências negativas para nós e para outros à nossa volta. Por isso,
o medo é uma benção dada por Deus, pois funciona como um freio ou
um filtro que nos faz pensar antes de falar ou agir.
O maior medo que devemos ter é o de cometer pecados. John Wesley,
o precursor do metodismo, afirmou certa vez: “Dai-me cem homens que
nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu
abalarei o mundo”. Sentir medo do pecado é ótimo, pois, quando estamos em alerta, é muito maior a chance de evitarmos ceder a uma tentação e consumar um pecado.
Como disse Wesley, a única coisa que temos de temer é o pecado, é desagradar a Deus com nossas palavras, atitudes e omissões. Por is-

so, podemos ter fé e sentir medo, podemos ter coragem e sentir medo, podemos ser ousados e sentir medo. Nossa vida espiritual não é anulada pela capacidade de temer; pelo contrário, sem o medo seríamos capazes de
fazer coisas que nos destruiriam por dentro e por fora.
Nunca deixe que o medo te paralise diante dos sonhos
e projetos de Deus, pois, enquanto você sentir medo somente do pecado, você estará dentro dos propósitos do
Senhor.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo,
e não a ausência do medo.”
Mark Twain, escritor norte-americano (1835-1910)
Reflexão

O que precisamos saber sobre festas juninas

V

amos começar falando
sobre as origens das festas. Há, pelo menos, duas
teorias para o surgimento da expressão “festa junina”. A primeira viria de São João, com o título de “festa joanina”; a outra se
refere ao mês de sua celebração
(junho), chamando-se, portanto,
“festa junina”. A ela se juntaram
duas outras festas de junho: a de
Santo Antônio (no dia 13) e a de São Pedro (no dia 29).
Embora não saibamos ao certo a origem dos termos, o fato é que há um
personagem principal em todo esse período: o mártir cristão João Batista,
filho de Isabel e Zacarias.
Tudo começou quando a Igreja Cristã canonizou João Batista. A partir daí,
foram-lhe conferidas duas honrarias: o título de santo – São João – e uma
festa a ser comemorada em 24 de junho. Mas o que se celebra nessa festa? Com base no Evangelho de Lucas (Lc 1: 36), João Batista nasceu seis
meses antes de Jesus. Portanto, se o nascimento de Jesus – o Natal – é
celebrado em 25 de dezembro, logo o de João Batista deveria ser celebrado seis meses antes, em 24 de junho. Em outras palavras, a festa de São
João, ou festa joanina, é o Natal de João Batista. É claro que essas datas
são simbólicas, pois não sabemos ao certo o dia do nascimento de Jesus
nem do Batista.
Por outro lado, a velha Europa que recebeu o cristianismo já tinha sua própria cultura. Uma das tradições mais conhecidas era o Midsommar, o costume, na Suécia e outros países nórdicos, de se acenderem grandes fogueiras no solstício de verão (de 21 a 23 de junho), época do ano em que o

Sol incide com maior intensidade no Hemisfério Norte. Há registros de que
os druidas e vikings acendiam fogueiras em seus cultos de adoração e também para espantar maus espíritos.
No período de evangelização de tais povos, a Igreja Católica, infelizmente, inventou a história de que Isabel teria acendido uma fogueira para avisar Maria de que João tinha nascido. Assim, pouco a pouco as fogueiras
se tornaram também um elemento cultural da festa de São João Batista.
Ainda hoje, a fogueira de São João é o traço comum que une todas as festas de São João europeias (da Estônia a Portugal, da Finlândia à França).
Quando a festa foi trazida ao Brasil, por intermédio dos colonizadores portugueses, algumas mudanças aconteceram. A primeira delas, e talvez a
mais importante, foi a absorção plena da festa junina pela população rural.
Por causa da grande safra agrícola de junho, as comidas à base de milho se
tornaram indispensáveis para a celebração, sem falar das roupas, músicas
e instrumentos caipiras, as danças de roda, a quadrilha (de origem francesa) e as balas de Cosme e Damião, que no imaginário popular da maioria
não passam de um patrimônio folclórico de seus ancestrais.
Ainda que haja aspectos religiosos na festa de São João, como o de fazer
pedidos ao santo ou oferecer comidas a ele, na maioria dos lugares as festas juninas já perderam o caráter de festa religiosa. As festas de São João,
Santo Antônio e São Pedro nada mais são do que acender fogueira, comer
milho e dançar quadrilha com a família e os amigos.
Em meio a toda essa história, levanta-se a seguinte questão: um cristão
protestante deve participar de festas juninas? Baseado no que já falamos
até aqui, podemos tirar três princípios práticos para a nossa vida.
Primeiro, entendo que os cristãos protestantes não devem ir às igrejas católicas ou a qualquer outro lugar onde haverá oração, rezas, missas e invocação
de São João, pois isso implicaria em culto idólatra e falso. Segundo, se você
for convidado para ir à casa de um amigo católico nesse dia para comer milho
etc., fique à vontade para aceitar, desde que não haja atos religiosos ali presentes. Terceiro, entendo que não há pecado nenhum em comer milho, pamonha,
curau, dançar quadrilha, ouvir música caipira e vestir xadrez, desde que tudo isso esteja livre de vínculos religiosos. Acho que ser contra qualquer tipo de festividade que tenha origem no catolicismo é algo equivocado. Quem sustenta tal
posição deveria abster-se de celebrar também o Dia dos Namorados, que ocorre na véspera do Dia de Santo Antônio, tido como casamenteiro.
Finalmente, livremo-nos de escândalos, confusões ou estresses desnecessários. Se algum irmão que você conhece é contra as festas juninas em todos os
níveis, não o convide para celebrar algo do tipo, preservando a paz. Oro para
que tais festividades nos ajudem a compreender melhor nossa relação com a
cultura em que estamos inseridos. Não somos do mundo, mas vivemos nele.
Nossa tarefa é rejeitar aquilo que não combina com os
princípios da Palavra de Deus e desfrutar das coisas boas
da vida com a consciência tranquila.
Por Jean Francesco,
pastor presbiteriano (texto adaptado)

Avisos
Culto de Casais, no sábado que vem!
Dia 24 de junho (sábado), às 19h00, realizaremos nosso segundo Culto de
Casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais receberem
uma palavra de Deus para a sua união. Venha e traga um casal convidado.
Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.
Seminário Toque de Poder, também neste sábado!
Tema: “Santificados”
Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Auditório Ruy Barbosa,
Prédio 19 (Rua Itambé, 135 – Consolação);
Data: 24 de junho 2017, das 8h30 às 17h00;
Preletores: Missionária Edmeia Willians, Pr. Davi Lago, Pr. Marcos
Almeida, Rodrigo Soeiro, Hygor Junker, Adhemar de Campos e Ministério
Toque de Poder;
Investimento: R$ 55,00;
Inscrições: Pelo site santificados.org.
3º Retiro de Casais
Tema: “Identidade de Cristo”;
Local: Faro Hotel – Atibaia (SP);
Data: De 20 a 22 de outubro de 2017;
Preletores: Pastores Eduardo e Vanessa – Ministério de Casais da Igreja
Batista da Lagoinha;
Investimento: R$ 960,00 (por casal);
Inscrições: Até 6 de agosto, com um dos integrantes do nosso
Ministério de Casais.
Conferência Transbordante:
“Igreja: no Lugar Certo, na Hora Certa e Fazendo a Coisa Certa”

Programação:
Dia 30/6 (sexta-feira)

Às 20h00: Culto de abertura;

Dia 1º/7 (sábado)

Às 19h00: Estreia do espetáculo
“Comunidade”, da Cia. de Teatro Transbord’Arte;

Dia 2/7 (domingo)

Às 9h00: Culto;
Às 10h00: Painel “As Multiformas de Cumprir a Missão”;
Às 19h00: Culto do Pacto Missionário.
Convidados: Pastor e deputado estadual Carlos Alberto Bezerra Jr. (Igreja Comunidade da Graça); Pastor Manoel Carlos (coordenador regional de
Missões e pastor da I.M. no Jabaquara); Pastora Joyce Plaça (da I.M. no
Butantã); Ministério de Louvor e Adoração Transbordante; Ministério de
Louvor da I.M. no Butantã e Cia de Teatro Transbord’Arte.

“Semana pra Jesus” em Santana de Parnaíba
Local: Santana de Parnaíba (SP);
Data: De 8 a 15 de julho 2017;
Investimento: R$ 150,00 (incluindo
transporte e estadia);
Inscrições: Até de 25 de junho, pelo
site facebook.com/projetouspj ou pessoalmente, com o Renan ou com a Beatriz Chinello.
Campanha de Oração – “Jornada pela Dignidade:
Movendo a Mão de Deus”
Faça parte dessa Jornada pela Dignidade. Clame pela nação brasileira para que Deus leve o povo ao arrependimento e a ações que demonstrem, por meio de frutos,
o seu arrependimento e conversão. Ore, clame e aja para que o Reino de Deus seja visível e concreto no Brasil.

Aniversariantes
17/6 Ricardo Paplovskis Pinto;
22/6 Rodrigo Mateus de Brito e

Sônia Regina Rodrigues Marques;
24/6 Joana Rodrigues de Moura Arrais.

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 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 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 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), do Rubens (cunhado da Bel), 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);
• Pela Missionária Mariana Wada;
• 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
HOJE (17/6)
Beth
Toninho
Edward/Manoel
Bia Santos/Giulia/Silvana
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Pra. Laura
Pr. Acad. Lucas Gomes

SERVIÇO
FECHAMENTO DA IGREJA
GUARDADOR DOS CARROS
INTERCESSÃO
MINISTÉRIO INFANTIL
LOUVOR
OPERADOR DE SOM
OPERADORA DO DATASHOW
OPERADOR DE CÂMERA
DIREÇÃO DO CULTO
PREGADOR

PRÓX. DOMINGO (25/6)
Zé
Wil
Manoel/Marilene
Mariana/Roberta/Aline
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Guto
Pra. Laura/
Pr. Tiago

Assista as transmissões ao vivo ou as gravações
dos cultos em nosso canal no Youtube.
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 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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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
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.

