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Pastoral

Dê mais uma chance

V

ocê conhece pessoas
implacáveis?
Quem sabe, você
mesmo é assim, não?
Uma pessoa implacável nos seus relacionamentos é aquela
que é dura e inflexível diante de um desajuste. Ou seja, ela
“O Perdão”, por Eliane Pradel
dá um voto de confiança, mas, se o outro ou a outra pisa no seu calo, não tem perdão e
toda confiança é desfeita. Não existe segunda chance.
É certo que, na nossa vida, vez ou outra somos implacáveis, aplicando
nosso senso de justiça pessoal e atribuindo condenação e abandono a
quem pisou na bola conosco. Mas há também aqueles que adotam atitudes duras como um estilo de vida, agindo com rigidez em toda e qualquer situação.
Quando pensamos na forma como Deus se relaciona conosco, sempre
ficamos surpresos, pois o que Ele faz para cada um de nós nada mais é
do que nos dar, todos os dias – e, por que não dizer, todos os minutos
–, uma nova chance de obedecê-lo, de agradá-lo, de nos afastarmos do
mal e de fazermos o bem. Deus foi, por meio de Jesus, implacável com
o pecado. E continua sendo até hoje. Ele não negocia, não relativiza, não
discute. O que nos afasta d’Ele é o pecado, e isso não mudará. Já com
o(a) pecador(a), Ele sempre agiu e agirá com graça e misericórdia, dando-lhe novas oportunidades, novas chances de se reaproximar d’Ele.
O apóstolo Pedro queria saber de Jesus quantas chances deveria dar a
alguém que o tivesse ofendido. O discípulo estava perguntando ao Mestre algo muito sério. Se houvesse uma lista que classificasse a gravidade de pecados, a ofensa estaria no topo da lista de Pedro, pois, para um
judeu, a ofensa feria diretamente sua honra, algo de grande valor para
ele. Portanto, Pedro perguntou, mas, de certa forma, também se justificou, meio que dizendo: “Olha, Mestre, é um caso muito grave. Não é

qualquer bobagem. O Senhor tem certeza de que meu inimigo merece uma
nova chance?”. A resposta de Jesus foi categórica e inequívoca: “Devemos
perdoar não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete”. Em outras palavras: “Perdoe infinitamente!”.
Quantas chances Deus já deu a você? Pois é, não somos capazes de contá-las. Deus decidiu, na eternidade, nos amar, nos perdoar e nos dar quantas chances forem necessárias. Assim, somos convidados a proceder da
mesma forma, a dar uma nova chance, a agir pela graça, e não pela lei.
Precisamos ser menos justiceiros e implacáveis, pois, pela lógica e humanamente falando, Deus não precisaria nos dar uma segunda chance. No
entanto, sabemos que Ele nos concede não apenas a segunda chance,
mas infinitas outras. Penso que devemos buscar ser mais parecidos com
Ele e dar a segunda, a terceira, a quarta chance a quem
nos fere.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“A prática do perdão é nossa mais importante
contribuição para a cura do mundo.”
Marianne Williamson, escritora norte-americana

Reflexão

O exemplo da honestidade em Samuel
“Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu
ungido: de quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir
com ele os meus olhos? E vo-lo restituirei” (1 Samuel 12:3).

A

o obedecer a Deus e entregar o governo do povo para Saul, Samuel fez
um sermão de despedida no qual
apresentou um balanço de sua vida pública e privada, com muita transparência, equilíbrio e coerência – qualidades que fazem
Profeta Samuel
falta a muitos governantes, legisladores, juízes e outros líderes no Brasil de hoje.
Samuel começou cedo a servir e continuou por muito tempo assim (1 Sm
12:2). Cresceu, criou família e envelheceu no serviço, como profeta e juiz,
governante diretamente orientado pelo Espírito.
Na transmissão das responsabilidades do cargo, que também revelava um

momento de crise durante o qual Israel escolheu se assemelhar a outras
nações, Samuel buscou preservar sua própria reputação.
Ante eventuais suspeitas, fez questão de registrar que não era por qualquer
iniquidade em suas mãos que deixava o poder. Ele nunca havia defraudado aqueles com quem tratava nem oprimido quem estava sob seu poder.
Ele nunca tomara subornos para perverter a justiça nem julgara uma causa contra sua consciência.
Samuel invocou aqueles que o desprezassem ou tivessem alguma acusação contra ele para que testemunhassem sobre sua conduta. Incluiu Deus
e o próprio Saul como testemunhas.
Esse tipo de atitude pode parecer ingênua ou facilmente exequível por qualquer hipócrita hoje em dia. Entretanto, quem quer que assuma um cargo
público e se coloque numa posição de poder privilegiado, desde a menor
até a maior, deve responder aos homens e a Deus pelos seus atos.
Gente morrendo em corredores de hospitais são fruto da ganância corrupta de alguns. Pessoas sendo assassinadas nas ruas e nas prisões são vítimas de um sistema que exclui, maltrata e se torna indiferente ao valor da
vida humana, atos comuns entre os mais ricos que passam a considerar os
pobres como merecedores de seu destino.
Animais, florestas e rios sendo exterminados são reflexos de governos e
sociedades que não merecem as bênçãos da vida concedidas por Deus,
que tratam a natureza com a mesma marca da maldade que levam a todos
os seus relacionamentos.
Movimentos religiosos que pregam a morte, enaltecem corruptos e se misturam às malvadezas do mundo são guiados por homens e mulheres que
se contaminaram, tendo apenas a aparência estética e não a vivência da
real conversão ao cristianismo.
O momento do Brasil pede muita oração, paciência e indignação, para que
Deus se mova sobre a nação e nos direcione no sentido de entendermos
em quais arenas devemos entrar para denunciar e mudar a realidade ao
nosso redor.
Que tenhamos mais dirigentes como Samuel. E que sejamos nós também como ele em todas as áreas de nossa vida.
Amém!
Por Luciano Sathler, membro na I.M. Central em
Santo André
“Muita gente pequena, em lugares pequenos,
fazendo coisas pequenas, podem mudar o mundo.”
Eduardo Galeano, jornalista e escritor uruguaio (1940-2015)

Avisos
No próximo domingo (2/7), 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!

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 Louvor e adoração com o grupo Transbordante e mensagem do Pastor e Deputado Carlos Alberto Bezerra Jr;

Dia 1/7 (sábado), às 19h00:
Louvor e adoração com o grupo Transbordante e estreia do espetáculo “Comunidade”, da Cia. de Teatro Transbord’Arte;

Dia 2/7 (domingo), às 9h00:
Louvor e adoração com o grupo Transbordante e mensagem do Pastor Manoel Carlos. Após o culto, teremos o painel “As Multiformas de Cumprir a
Missão”;

Dia 2/7 (domingo), às 19h00:
Culto de Renovação do Pacto Missionário.

“Semana pra Jesus” em Santana de Parnaíba: hoje, último dia de
inscrição.
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.
Escola Bíblica de Férias (EBF) 2017
De 20 a 23 de julho de 2017, das 14h00 às 17h00, e no dia 23 de julho,
às 9h00, será realizada em nossa igreja a tradicional Escola Bíblica de Férias (EBF), aberta para crianças de 3 a 12 anos de idade. Convide amigos,
vizinhos e familiares para participar. Jesus quer fazer da nossa igreja uma
verdadeira comunidade! O encerramento será no domingo (23/7), durante
o culto, a partir das 19h00.
Ministério de Trabalho com Crianças

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, do 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.
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
26/6 José Roberto Barbosa Fenner;
27/6 Tiago Reyes Vassallo;
28/6 Marilene Carli dos Santos Nogueira.

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 (25/6)
Beth
Toninho
Edward/Manoel
Bia Santos/Giulia/Silvana
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Carol Abib
Pr. Tiago

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 (2/7)
Weslley
Marcel
–
Ana Carol/Carol/Rosa
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pra. Laura/Pr. Tiago
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
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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.

