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Olhe para a cruz

“Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós, que somos salvos, poder de Deus” (1 Co. 1:18).

T

enho compartilhado com
algumas pessoas a dificuldade
que muitas vezes temos de colocar em
prática toda a teoria
que aprendemos na
igreja. Em outras palavras, como é difícil termos uma vida
consagrada, íntegra e
santa num mundo tão
“Cruz 2”, por Kume Bryant (2012)
deturpado e corrompido como este em que nós vivemos! Essa é uma constatação
que podemos fazer sem muito esforço. Contudo, o que importa
é o que faremos a partir dessa realidade.
Para alguns, deparar-se com a difícil tarefa de viver aquilo que
aprendemos causa tristeza e desânimo. “Eu nunca vou conseguir me consagrar” ou “Eu sou fraco demais pra isso” é o que
costuma passar pela cabeça dessas pessoas, que muitas vezes acabam se entregando ao pecado e à iniquidade.
Diante disso, não podemos nos esquecer de alguns princípios.
Primeiramente, quem nos santifica é o próprio Deus: “Pois
Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações” (Fp 2:13 –
NTLH). Sem a ação soberana e misericordiosa de Deus, jamais teríamos condições de nos separar e nos consagrar a

Ele. Deus é quem nos dá a força, o discernimento e a determinação necessários para trilharmos um caminho de santidade: “Que
o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Ts 5:23 – NVI).
Em segundo lugar, precisamos ter clareza de que todo esforço
que possivelmente tenhamos de fazer para nos separar para Deus
não se compara em nada ao esforço que Deus fez para nos separar para Ele. Nenhum caminho, nenhuma jornada, nenhum esforço se compara ao que Cristo fez por nós ao ir para a cruz. Quando olhamos para a cruz vazia, lembramo-nos de que a única coisa sobre a qual não temos controle nenhum, que é a morte, já
foi vencida (1 Co 15:54-57). O que era mais difícil e parecia impossível Deus já fez por nós. Além de nos livrar do juízo eterno e
nos dar a vida eterna, Deus nos mostra, pelo sacrifício de Seu Filho, que todo sacrifício que tenhamos de fazer é ínfimo e perfeitamente praticável.
Por mais difícil que possa ser mudar os hábitos, valores e comportamentos que nos afastam de Deus, podemos ter certeza de
que Ele é o maior interessado em fazer com que isso aconteça.
Por isso, Ele nos dará a fé de que precisamos para vencer as tentações e o nosso próprio “eu”.
Sempre que nos desanimarmos e pensarmos em desistir, que
possamos olhar para a cruz e assim nos lembrarmos do amor incalculável e do esforço sobre-humano que Jesus empregou e tem
empregado por nós. E que essa seja então a motivação maior para continuarmos nos caminhos do Senhor, no caminho da santificação.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
Texto publicado originalmente no Boin de
1º de abril de 2012.
“Se a cruz não for o centro da nossa religião,
a nossa religião não é a de Jesus”
John Stott, pastor e teólogo anglicano britânico (1921-2011)

Dia dos Pais

Pai provedor, pai amigo

N

a religião cristã, a Oração do Pai Nosso, especificamente em Mateus 6:11, contribuiu, de certo
modo, para determinar o pensamento de que cabe aos pais a
tarefa tão somente de ser o provedor do “pão de cada dia”. Isso continua muito presente, ainda que, em muitas situações, a
mulher que é mãe também coopera com as obrigações financeiras na
família, atuando profissionalmente no mercado de trabalho.
É verdade que ser provedor é uma tarefa de grande responsabilidade, principalmente na maioria das famílias brasileiras, quando os recursos financeiros são poucos para suprir tantos compromissos. Como solução, o que se vê são pessoas acumulando uma carga excessiva de trabalho e prejudicando em muito o convívio familiar ideal.
Mais do que ser provedor do “pão de cada dia” e das demais necessidades básicas na manutenção da casa, o pai tem a obrigação de
ser amigo. E isso exige estar mais próximo dos filhos, desenvolvendo
neles a confiança e a devida segurança em todos os momentos da
vida. A ausência do pai, e também da mãe, quase sempre justificada
em decorrência de compromissos profissionais que lhes possibilitem
dar maior conforto aos filhos, tem contribuído muito mais para a sua
instabilidade emocional, gerando neles insegurança e um comportamento agressivo nem sempre compreendido pelos pais.
Em razão disso, no meu entender, três processos são relevantes e
carecem de maior atenção por parte principalmente dos pais no relacionamento com os filhos:
Processo educativo. Ação que permite ao pai perceber que seu filho ou filha será pai ou mãe dos seus netos. Mais do que a intuição
que recebemos de Deus, o estar presente nas várias fases da formação dos filhos é uma obrigação fundamental que os ajudará a compreender o cuidado especial que deverão ter quando tiverem de assumir o mesmo papel.

Processo afetivo. Ação imprescindível que permite ao pai perceber
que seu filho ou filha é um ser que precisa ser amado, respeitado e
protegido. A visão equivocada do processo educativo que apenas pune, geralmente muito praticada, precisa ser revista. Quanto mais presente na vida do filho, menor será a necessidade de castigá-lo.
Processo familiar. Ação que permite ao pai perceber que seu filho
ou filha é parte de si mesmo. Precisamos ensiná-lo(a) a valorizar e
respeitar seus pais e irmãos. Mostrar a ele(a) que sozinhos seremos
sempre fracos e incapazes, mas, quando unidos com pessoas merecedoras da nossa confiança, seremos fortes para superar todas as
adversidades.

Constatar a existência de crianças, adolescentes e jovens com transtornos psicológicos por causa de comportamentos irregulares na família tem sido a grande preocupação das instituições sociais, principalmente da igreja e da escola. Que a missão de ser pai desperte em
todos a consciência de que ser provedor é muito mais do que suprir
de bens materiais. É também dar condições ideais aos nossos filhos
para que recebam da nossa parte tudo o que pudermos oferecer para que tenham uma vida emocional equilibrada e sensata, contribuindo assim, para a realização do maior
projeto de Deus, que é a família.
Por Rogério da Silva Oliveira,
pastor da Igr. Metodista Central em Macaé (RJ)
“Ser pai não é eliminar os obstáculos da vida dos filhos,
mas sim oferecer-lhes ajuda para que desenvolvam
a capacidade de superá-los.”
Roberto Shinyashiki, escritor, psiquiatra e empresário paulista

Avisos
3º Retiro de Casais – inscrições prorrogadas
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 27 de agosto, com um dos integrantes do nosso
Ministério de Casais.

Culto de casais – no sábado que vem!
No próximo sábado, 19 de agosto, 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 – no próximo
Excepcionalmente neste ano, vamos comemorar o 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!
Preparação para novos membros
Quem deseja tornar-se membro da Igreja Metodista precisa prepararse. Por isso, abrimos um curso para novos membros, que será ministrado nos domingos de setembro, outubro e novembro, a partir das
17h30. Os interessados devem procurar o Pr. Tiago.

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
d. Noemi, 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.

Escala de Serviço
HOJE (13/8)
Silas
Toninho
Edward/Silas
Laura/Larissa/Thaís
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pr. Tiago/Silas
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 (20/8)
Beth
Wil
Silas/Edward
Bia Santos/Bia Bentley/Aline
Vida
Álvaro
Bia
Augusto
Pra. Laura/Beth
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

-

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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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.

