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Respirando missão

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que
vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação
do século” (Mateus 28:19-20).

P

odemos chamar o mês de
julho de “mês
missionário”. Várias atividades voltadas para
a missão aconteceram
e ainda vão acontecer
neste mês. No fim de
semana passado, realizamos nossa excelenCongregação em Santana de Parnaíba
te e impactante Conferência Missionária. Daqui a alguns dias, realizaremos a Escola Bíblica de Férias (EBF), que terá como ênfase a evangelização. E, neste fim de semana, está começando a tão aguardada “Semana para Jesus”, na nossa Congregação
em Santana de Parnaíba.
Lembro que, há seis anos, nossa igreja teve muita coragem e discernimento
ao aprovar o plano de autonomia da nossa Congregação, o qual, até aqui, pela
misericórdia de Deus, conseguimos executar quase que integralmente. Agora
estamos na reta final para que Santana alcance o patamar de igreja local. Por
isso, é muito importante refletirmos se estamos de fato no rumo certo.
Se quisermos avaliar se uma igreja está no rumo certo, basta perguntarmos
se ela está cumprindo o “Ide” de Cristo. A razão da existência da igreja não é
outra senão realizar a missão que a ela foi conferida. Testemunhar o amor de
Deus com palavras e ações concretas é a tarefa básica da igreja. Ao olharmos
para a realidade da nossa igreja local, podemos dizer, com alegria, que temos
buscado obedecer a ordenança de Jesus aos discípulos – e consequentemente a nós – de anunciarmos a boa nova do Evangelho ao mundo.
Hoje, nosso esforço missionário está centrado em nossa Congregação – e isso é muito bom. Contudo, não podemos reduzir nossa missão apenas à tarefa de abrir novas igrejas, pois essa é somente uma das muitas iniciativas que
podemos e devemos ter. Não podemos deixar de lado o nosso dever pessoal
e diário de sinalizar às pessoas que a esperança, a solução e a salvação estão em Jesus Cristo.

Podemos melhorar nossa ação missionária? Sem dúvida. Podemos avançar muito. Temos muitas áreas que poderiam ser mais bem trabalhadas, como, por
exemplo, o acompanhamento das visitas que vêm à igreja, ações sociais e evangelizadoras acontecendo em parceria, maior divulgação das transmissões da programação da igreja via internet e, especialmente, uma ação conjunta e mais efetiva de toda a igreja na nossa Congregação em Santana de Parnaíba.
É muito bom saber que a igreja em Itaberaba está no rumo certo. Não estamos
acomodados nem tampouco inertes ao que acontece à nossa volta, mas temos a
clareza de que podemos fazer mais e melhor.
Esperamos que, além das iniciativas ministeriais e comunitárias, cada um de nós
seja um discípulo ou discípula em missão, sabendo que o Senhor da obra estará
sempre ao nosso lado, nos orientando, nos capacitando e nos encorajando a fazer a Sua vontade.
Que Deus assim nos abençoe e nos use para Sua glória!
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“A Grande Comissão [o “Ide” de Jesus] não é uma opção a ser
considerada, mas um mandamento a ser obedecido.”.
Hudson Taylor, missionário britânico (1832-1905)
Reflexão

Vivendo no limite

A

dmiro quem tem uma vida tranquila e serena, sem grandes
sobressaltos e com tudo muito bem organizado. Parece que Deus
agraciou algumas pessoas, cercandoas de facilidades e levando-as a lugares plácidos.

“A Noite Estrelada”, de Vincent van Gogh (1889)

Outros, como eu, estão sempre no limite. Limite das forças, do equilíbrio, da
fé e da esperança. Assim como o salmista, repetidas vezes já pressenti que
“quase me resvalaram os pés” (Sl 73:2).

Felizmente, estou em boa companhia. Acredito que há pessoas cuja caminhada
de fé nunca será nas planícies, mas nas escarpas montanhosas, onde o ar é rarefeito, a subida é cansativa e a fé é levada ao seu extremo. Apesar dos percalços
do caminho, a visão dali é belíssima e só quem se arrisca a subir pode apreciá-la.
Paulo, o apóstolo, viveu sua vida nos limites. No limite da fraqueza, com “lutas por
fora, temores por dentro”; no limite da condição humana, por conta das prisões,
açoites, naufrágios, perigos, frio e nudez; no limite do desprezo, sendo considerado como lixo e “escória do mundo”.
O profeta Jeremias também experimentou os píncaros da tristeza (depressão?), a ponto de maldizer a Deus por não tê-lo matado ainda no ventre ma-

terno (Jr 20:17). Oséias viveu no limite da dignidade de um profeta quando Javé lhe pediu para casar com uma prostituta do povo (Os 1:2). E o profeta Ezequiel, no extremo do equilíbrio emocional. A ele Deus até proibiu de chorar a
morte da esposa amada, “delícia de seus olhos” (Ez 24:16).
As grandes obras de artistas, pintores e compositores foram sempre obtidas “no
limite”. Quem já teve o prazer de ver A Noite Estrelada, de Van Gogh, não consegue imaginar que, ao pintar um de seus mais belos quadros, com ciprestes retorcidos e estrelas em turbilhão, o artista retratava ali um pouco de sua loucura, que
estava no auge. Händel, já quase cego, compôs sua obra O Messias (na qual se
destaca o célebre Aleluia) depois de se trancar no quarto por 24 dias, sem sair e
com pouca comida, até concluí-la. Foi no limite de uma surdez que nasceu uma
das mais famosas sinfonias de Beethoven.
Os mais belos poemas só nascem na alma dos poetas que experimentaram as
dores mais profundas. As notas mais altas e belas do violino são tiradas de cordas esticadas ao extremo.
Quem vive no limite tem poucos momentos prazerosos para desfrutar. Mas, quando tem, é capaz de aproveitá-los e ser infinitamente agradecido a Deus, muito mais que aqueles que a todo momento se regalam, pois aprendeu a reconhecer a graça divina.
Quem vive no limite quase nunca tem tempo sobrando e, justamente por isso, é
chamado por Deus para realizar outras obras. Ao Senhor sempre apreciou chamar os atarefados.
Os personagens bíblicos que viveram no limite do pecado conheceram mais fortemente a graça do perdão e sentiram mais intimamente o amor do Pai. Vejo mais
santidade no filho pródigo, que viveu no limite do desejo, do que em seu irmão,
sempre pesarosamente contido; vejo mais amor na mulher de má fama que se
derramou diante de Cristo do que nos convidados à mesa, cheios de justiça própria.
O grande desafio de quem vive “no limite” é a dificuldade de vislumbrar a presença do Senhor ao seu lado. Essa presença nunca é suficientemente clara, dada a
tensão em que vive. Entretanto, justamente por não viver pela sensação, mas pela fé, ele sabe que Deus está ali.
Compadeço-me tremendamente dos que estão no limite da sanidade, quase a
atravessar um caminho muito difícil de voltar. Já perderam os amigos, o amor dos
que antes os amavam, perderam a capacidade de controlar os pensamentos e
mergulharam num mundo desconexo e aterrador.
Diferentemente dos que têm uma vida bem estruturada, gozam de saúde e possuem recursos deste mundo, aqueles que vivem no limite precisam desesperadamente de Deus todos os dias, para suportar a dor, para não cair, para não pecar e para não deixar-se morrer. Não creio que haverá uma intervenção divina para mudar esse padrão de ser, pois Deus os escolheu para testemunharem a Cristo na condição de “coisas loucas deste mundo”.
Num meio evangélico obcecado por bênçãos, essas pessoas imaginam que não
têm testemunhos a compartilhar. Na verdade, se elas forem à frente da igreja, darão o maior de todos os testemunhos: de como Deus as tem sustentado a cada

dia. Esses testemunhos fariam um contraponto aos “meninos na fé”, que se vangloriam de possuir brinquedinhos novos que ganharam de Deus.
Dedico este texto a todos os que estão no limite de suas forças e paciência, e que
se seguram num tênue fio de fé. Dedico a todos que amaram e foram ignorados,
aos que trabalham e não são reconhecidos, aos que vivem seus dramas, mas não
fazem deles uma tragédia nem ficam cobrando de Deus facilidades ou livramentos milagrosos, mas tão somente, tão somente, que Ele lhes conceda forças para
acabar o dia e repousar o corpo cansado sobre a cama. A estes,
o meu respeito e o meu reconhecimento de que estou diante de
quem compreendeu o verdadeiro Evangelho de Cristo.
Por Daniel Rocha, pastor da Igreja Metodista em Santo
André (SP)
“Viva tudo intensamente e guarde o que
sentiu como uma dádiva de Deus.”
Paulo Coelho, escritor carioca

Avisos
Atividades da igreja em julho
Culto da Manhã e Escola Dominical
- Recesso em 9/7 e em 16/7, com retorno em 23/7
Pequenos Grupos
- Recesso de 10/7 a 22/7
- Retorno de todos os PGs na semana de 24/7
Alimentando Vidas
- Recesso nos dias 10/7 e 17/7, com retorno em 24/7
Novidade de Vida
- Recesso nos dias 11/7 e 18/7, com retorno em 25/7

Férias da Equipe Pastoral
No mês de julho, a Equipe Pastoral da nossa igreja gozará de um tempo de descanso e de momentos com suas famílias. As férias dos pastores e do seminarista serão organizadas desta forma:

Pr. Tiago e Pra. Laura – de 27 a 31 de julho e de 14 a 18 de agosto;
Pr. Acad. Lucas – de 24 a 28 de julho.
Culto de lançamento da pedra fundamental em
Santana de Parnaíba
No próximo domingo, dia 16 de julho, às 10h00, faremos o culto de lançamento da
pedra fundamental do templo da Igreja Metodista em Santana de Parnaíba. Será
um tempo de louvor e reconhecimento da graça e da provisão do Senhor sobre nossas vidas e sobre nossas igrejas. Como não haverá atividades nesse dia na igreja
em Itaberaba, convidamos a todos para irmos juntos a Santana de Parnaíba. Para
facilitar o deslocamento, colocaremos à disposição dos irmãos e irmãs um ônibus,
que sairá às 8h30, da frente da nossa igreja. O valor por pessoa será de R$ 10,00.
Quem quiser ir de ônibus deve dar seu nome e fazer o pagamento para Naiane.

Escola Bíblica de Férias (EBF) 2017
De 20 a 22 de julho de 2017, das 14h00 às 16h30, 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: Prs. Eduardo e Vanessa, do Min. de Casais da I. 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
12/7 Antônio Soares dos Santos;
14/7 Ana Izabel de Araújo Gonçalves e
Ana Melissa Fonseca Zacara Fernandes.

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 (9/7)
Pastores
Paulo
–
Bia Bentley/Larissa/Thaís
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pra. Laura/Carol
Pra. Laura

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 (16/7)
Mariana
Tuca
–
Não haverá atividade
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Silas
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.

