Igreja Metodista Em Itaberaba

Congregação Em Santana De Parnaíba
BOLETIM INFORMATIVO | ANO XV | Nº 678 | 06 DE AGOSTO DE 2017
“ Jesus

Cristo

ontem

e

hoje

é

o

mesmo, e

o

será

para

sempre ”

Pastoral

O Senhor é o meu pastor

Q

uando escreveu o verso
que dá título a esta pastoral, Davi ainda não era
rei, mas sim um pastor, um pastor de ovelhas. No Salmo 23, ele
associa a figura do seu Deus à
de um pastor, colocando-se, por
sua vez, no lugar de uma ovelha.
No belo salmo, a ovelha está reconhecendo que tem um pastor
e que Ele é o seu Senhor.
Essa conclusão do salmista nos
revela algumas coisas sobre o
relacionamento daquele pastorzinho de ovelhas com o seu Se“O Senhor É o Meu Pastor”, por Anthony Falbo (2013)
nhor. Ao se ver como uma ovelha, Davi reconhece que é indefeso. Afinal, ovelhas não têm garras nem
mecanismos de defesa; ovelhas também são sujas e incapazes de se
limpar sozinhas; ovelhas são desorientadas e precisam o tempo todo de
alguém que lhes indique o caminho.
Mas Davi não poderia ter pensado em outra metáfora para explicar sua relação com o Senhor? Talvez sim. Ele poderia ter dito ”O Senhor é o meu general”, e aí ele seria um soldado com armas e força para guerrear; ou “O Senhor é o meu rei”, e então ele seria Seu súdito, com autoridade e prestígio.
Mas o diferencial de ser uma ovelha é que há uma única pessoa que se
importa com ela: o seu pastor. Deus, que é o nosso pastor, importa-se
com nossas vidas. O pastor defende suas ovelhas do mal e do perigo, livrando-as e advertindo-as; o pastor cuida das ovelhas e faz de tudo para preservá-las limpas; o pastor guia suas ovelhas a águas tranquilas.
Por isso, podemos afirmar, com toda a certeza: o Senhor é o nosso pastor, pois Ele é o nosso defensor; é Ele quem nos livra das ciladas de Satanás e nos afasta dos abismos do pecado; é o Senhor quem nos purifica e nos lava de todo pecado, deixando-nos mais alvos do que a neve; é
o Senhor quem trilha nossos caminhos e anda sempre ao nosso lado.

Todos nós, ovelhas, precisamos de um pastor gracioso, misericordioso e
zeloso. Todos nós precisamos dos cuidados do nosso Senhor. Para nós
pastores, humanos e limitados, não existe nada melhor e mais acalentador
do que saber que, na verdade, somos copastores de um pastor infalível e
supremo, que conhece todas as Suas ovelhas e não abre mão de nenhuma
delas. Ainda que, de cem ovelhas, noventa e nove tenham ficado salvas no
aprisco, Ele se importa com aquela que se perdeu e a resgata com graça e
bondade. Portanto, chegamos à conclusão de que todos, leigos e pastores,
somos apenas ovelhas de um único pastor, o nosso Senhor.
Todos nós precisamos de um pastor, caso contrário, o nosso Salmo 23 seria este, conforme interpretado pelo escritor cristão Max Lucado, em seu livro Aliviando a Bagagem: “Eu sou o meu próprio pastor; estou sempre em
necessidade. Eu cambaleio de shopping em shopping, de psiquiatra em
psiquiatra, buscando alívio, mas nunca o encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte e caio em pedaços. Eu temo qualquer coisa, desde
pesticidas a fio elétrico, e estou começando a agir como minha mãe. Vou
às reuniões semanais do grupo e me acho cercado de inimigos. Vou para
casa e até meu peixe-dourado me faz carranca. Unjo a minha cabeça com
uma dose extra de Tylenol. E o aquário do meu peixinho transborda. Certamente que a miséria e o infortúnio me seguirão e eu viverei
em autodesconfiança pelo resto de minha vida solitária”.
Do amigo e ovelha,
Rev. Tiago Valentin
“O verdadeiro pastor tem duas vozes: uma para chamar as ovelhas
e outra para espantar os lobos devoradores.”
João Calvino, teólogo cristão francês (1509-1564)
Reflexão

Forjar o caráter como o de Cristo

A

palavra: “forjar” diz
respeito a modelar,
fabricar por meio da
forja; ou seja, é como colocar algo numa forma e fazer
uma cópia semelhante ao
original. E é exatamente isso
o que temos de fazer: modelar o nosso caráter como o
de Cristo!
Já o “caráter” é relativo a um conjunto de características e traços que revelam a maneira de agir e reagir de uma pessoa. É a firmeza e a coerência de atitudes, de acordo com os seus valores morais preestabelecidos.

O caráter de Cristo é inegociável e irrepreensível, assim como deve ser o
nosso. Disse o apóstolo Paulo aos gálatas: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim” (Gl 2:20).
Não é fácil, não é legal, não é bom o momento em que você passa pelo processo. É extremamente dolorido, pois queima o nosso eu, suprime nossas
vontades mais mundanas. É difícil e, muitas vezes, complexo, porque envolve tudo o que somos: corpo, alma e espírito.
É vergonhoso enxergar-se num espelho que mostra até a alma, mas nada
é mais satisfatório na vida do que, ao final de todo esse dolorido processo,
poder ouvir: “Eu vejo Jesus em você! Você tem o brilho do Espírito Santo!”.
E, principalmente, ter a alegria da salvação!
“Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre
o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor” (Mt 25:23).
Nosso compromisso é com a eternidade, e não com este mundo. Somos cidadãos dos céus, filhos e herdeiros do nosso Pai Celestial, que nos criou e
tem prazer em nos abençoar. Mas, antes disso, temos de passar por esse
processo, a fim de nos prepararmos para receber as bênçãos. Deus prova
o nosso caráter e as intenções dos nossos corações.
“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos
que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança” (Rm 5:3-4).
Será que a nossa confiança está na força do nosso braço, no dinheiro, no
trabalho ou em Deus? Será que Deus pode nos confiar riquezas e as bênçãos que estamos pedindo?
Como é o seu comportamento em casa, no trânsito, no trabalho ou onde
ninguém está vendo? Você é manso e humilde?
“Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade” (Cl 3:12).
Quando passamos por provações e tribulações, muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus em nossa vida e, por isso, temos a tendência
de murmurar e reclamar. No entanto, se soubéssemos o que Deus tem a
nos ensinar por meio das situações difíceis da vida, entenderíamos que isso é necessário para o processo de forjar o nosso caráter.
O Nosso Senhor Jesus Cristo diz: “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei
de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para
as vossas almas” (Mt 11:29).

É muito difícil passar por perdas, traições, desertos, calúnias, difamações,
desemprego e toda sorte de maldade. Mas tudo isso nada mais é do que o
cumprimento dos ensinamentos do nosso Mestre: “Então disse Jesus aos
seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome
a sua cruz, e siga-me” (Mt 16:24).
Quanto mais andarmos alinhados com o propósito de Deus em nossas vidas, mais nos pareceremos com Cristo e mais abençoados seremos, porque o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não é fácil tomar a cruz de Cristo, mas sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito” (Rm 8:28).
Por Fernanda Thomaz, colunista de Guiame.com
“Cristo deu-te o poder de ser como Ele, segundo as
tuas forças. Não te assustes ao ouvires isto. O que deve
espantar-te é não seres como Ele.”
João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja (347-407)

Avisos
Seja um dizimista
“Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor” (Mt 25:23). Sua contribuição é fundamental para o crescimento de nossa igreja. Para tornar-se contribuinte regular
por meio do dízimo, solicite o envelope apropriado ao nosso irmão Wesley.
Assuma esse compromisso com Deus ainda hoje!
3º Retiro de Casais – hoje é o último dia de inscrições
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.

Hoje (6/8), 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!

Culto de casais
Dia 19 de agosto (um sábado), às 19h00, realizaremos nosso terceiro Culto
de Casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais receberem
uma palavra de Deus para o seu casamento. Venha e traga um casal convidado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.
Café da manhã do Dia dos Pais
Excepcionalmente neste ano, vamos comemorar do Dia dos Pais no terceiro domingo de agosto, dia 20. Nessa data, às 9h00, teremos o nosso tradicional café da manhã do Dia dos Pais. E, às 10h00, haverá um culto especial de homenagem aos nossos papais. Participem!

Aniversariantes
7/8

Felipe Spedo Laguna;

8/8

Hilda Pini;

10/8 Valéria Gomes Barreto;
11/8 Amélia Felipe Fonseca;
12/8 Yasmin da Silva Dias.

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, da Amanda, 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 Regina, 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.

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

Escala de Serviço
HOJE (6/8)
Murillo
Cleuton
Manoel/Maria José
Ana Carol/Carolzinha/Silvana
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Pr. Tiago
Pr. Tiago

PRÓX. DOMINGO (13/8)
Silas
Toninho
Edward/Silas
Laura/Larissa/Thaís
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pr. Tiago/Silas
Pra. Laura

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.

