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Tudo vai passar,
menos o amor

“Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os
anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo
Jesus, nosso Senhor” (Rm 8:38-39).

U

m grande limitador da vida é o tempo.
Quase tudo está delimitado por seu “poder”;
as pessoas, as coisas,
os sentimentos, os valores, os lugares, tudo muda com o passar do tempo. Certamente, Deus é o único que não está sujeito aos efeitos do tempo.
Ele foi, é e sempre será Deus, eterno e imu“Redenção Sangrenta”, por Charlie Mackesy
tável. Ele não muda por
causa do tempo ou por qualquer outra razão, assim como Seus valores e Seu caráter. A Palavra nos afirma que Deus é amor, e isso nunca vai mudar. A maior e mais profunda prova do amor de Deus por toda a Criação foi enviar Seu filho ao mundo para morrer por nós. O sacrifício de Cristo é irreversível. Nada nem ninguém pode mudar ou alterar aquilo que Jesus fez na cruz. Por isso, Ele próprio, antes se expirar, disse: “Está consumado!” (Jo 19:30).
O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja em Roma, fez questão de deixar claro à comunidade que nada era capaz de separá-la do amor de
Deus, revelado em Jesus Cristo. Essa mensagem se dá num contexto
de perseguição religiosa. O Império Romano havia percebido que as
ideias do cristianismo se opunham às suas e por isso iniciou uma

série de investidas contra aqueles que eram chamados de cristãos. Paulo, por sua vez, buscou animar e fortalecer a fé da Igreja, dizendo que nenhuma perseguição ou coisa alguma seria capaz de afastá-la de Deus,
que está acima de tudo e de todos.
Nós também somos frequentemente acometidos por tempos difíceis, em
que nossa fé precisa ser fortalecida. Muitas coisas mudam à nossa volta, inclusive algumas que gostaríamos que não fossem impactadas pelo tempo, como nossos sentimentos, por exemplo. Nem sempre estamos
felizes e sabemos que toda alegria é passageira. As coisas de que gostamos também se desgastam, perdem seu valor e podem ter um fim.
As próprias pessoas são finitas. Aqueles que amamos e queremos para
sempre ao nosso lado um dia irão nos deixar. O tempo, as circunstâncias,
a vida podem nos separar daquilo ou daqueles que amamos, mas nada,
absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus.
Por isso, temos de saber onde está nosso tesouro, pois ali estará o nosso
coração (Mt 6:21). Podemos e devemos dar valor às pessoas, às nossas
conquistas pessoais, às coisas que nos agradam e nos trazem bem-estar, mas tudo tem um fim. Se nos lançarmos completamente àquilo que
acaba, quando isso acontecer também será nosso fim. Nossa vida, nossos projetos e nossos sonhos devem estar baseados na irreversível imutabilidade de Deus. Assim, quando as lutas vierem, as decepções baterem à nossa porta e as perdas forem inevitáveis, poderemos continuar
caminhando, confiantes de que Deus está ao nosso lado e o Seu amor
nos sustenta e fortalece, conforme a promessa de Cristo (Mt 28.20).
Que vocês, meu irmão e minha irmã, tenham essa certeza confirmada e
renovada em seu coração, de que Deus nos ama e nada
vai mudar isso. Pois o que Cristo fez por nós na cruz não
tem volta e terá efeito até a eternidade.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Deus nos dá pessoas e coisas, para aprendermos a alegria...
Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da
alegria sozinhos. E essa é a alegria que Ele quer.”
João Guimarães Rosa, escritor mineiro (1908-1967)
Reflexão

Dízimo: lei ou graça?
“E a pedra, que erigi por coluna, será a casa de Deus; e,
de tudo quanto que me concederes, certamente eu te darei o dízimo” (Gênesis 28:22).

“B

om mesmo é ter dinheiro sobrando e nenhuma dívida” é o slogan que uso em minhas palestras sobre finanças pessoais.
Em 2004, fui desafiado pelo Rev. Paulo Vieira, na época pastor da Catedral Metodista em Niterói, que me pediu para ministrar uma
classe única no período de férias. Desde então, tenho feito palestras, seminários e workshops sobre o tema em comunidades de diferentes denominações, encontros de casais, retiros, classes de jovens e juvenis.
Em minhas pesquisas, o livro que mais me chamou a atenção foi “Dívidas: Como Negociar; Como Pagar; Como Evitar”, de M. J. Brito, autor do
slogan citado. Em seus ensinamentos sobre redução dos gastos, Brito
enfoca que, para os evangélicos, basta cortar o dízimo de 10% que já terá grande eficiência na busca da redução do seu endividamento. Por uma
questão de fé, discordo do autor, mas respeito sua opinião.
Quando Jacó desperta do sono em Harã, depois da visão da escada, faz
um voto a Deus (Gn 28:20-22): “Se Deus for comigo, e me guardar nesta
jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, o Senhor
será o meu Deus; e a pedra, que erigi por coluna, será a casa de Deus; e,
de tudo quanto que me concederes, certamente eu te darei o dízimo”. Este voto é fruto da gratidão por tudo que Deus fez naquela terra que dera
sob juramento a seus pais. Assim, Jacó institui o seu dízimo, e não Deus.
O profeta Malaquias relata o desagrado de Deus para com a infidelidade de Judá nos dízimos e ofertas alçadas ao Senhor dizendo: “Porque
eu, o Senhor, não mudo; por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos” (Ml 3.6). A referência a Jacó me faz crer que ele cumpriu seus
votos – “de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo” (Gn 28:22b).
O próprio Senhor propõe um voto ao povo descendente de Jacó: “Trazei
todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos
abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o
fruto da terra; a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos
Exércitos” (Ml 3:10-11).
Certamente, M. J. Brito não conhece o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e
meu, que nos desafia a trazer todos os dízimos à casa do Tesouro, fazer
prova d’Ele, garantindo ainda abrir as janelas do céu e derramar bênçãos
sobre todos que aceitarem o desafio de serem fiéis a Ele.
Outro aspecto importante nessa história é que Deus se coloca à nossa
disposição para repreender o devorador que consome o fruto do nosso
trabalho. Poderíamos considerar vários “devoradores modernos”, como
os altos juros bancários.

Lembro-me da minha mãe, Alzira, enfermeira com apenas a quarta série
primária, que, mesmo em meio às suas limitações financeiras, com muitos filhos, todo primeiro domingo de cada mês levava ao altar do Senhor
o seu dízimo e as suas ofertas.
Este ensinamento eu transmiti para meus filhos. Como tesoureiro da igreja local, pude ver meu filho – que faleceu aos 27 anos – depositar seu dízimo no altar do Senhor quando recebeu seu primeiro salário como advogado. Do mesmo modo, minha filha, ao receber seu primeiro salário como médica, também deu seu dízimo na casa de Deus.
Dízimo não é apenas uma questão financeira ou matemática, mas um ato
de confiança num Deus que nos dá a certeza de que não devemos andar
ansiosos pelo que havemos de comer, beber ou vestir. As aves do céu
não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Deus é fiel, mesmo que sejamos infiéis.
Dízimo: lei ou graça? Cabe a você responder. Reflita.
Por Josué Augusto da Silva, presidente do
Conselho Fiscal da Associação da Igr. Metodista

Três regras de John Wesley sobre o uso do dinheiro

1.
2.

Ganhe o máximo que puder. Mas sem prejudicar a
si mesmo (nem a saúde nem a alma) ou o próximo.
Ganhe o quanto puder com honestidade, atividade
e bom senso;

Economize e guarde o máximo que puder. Não
gaste em desejos da carne, dos olhos ou do orgulho. Tampouco gaste para essas finalidades com
seus filhos nem deixe fortuna alguma para eles gastarem.
(Se pararmos nessas primeiras duas regras, parece mais
uma receita para a ganância do que um caminho para combatê-la. Por isso, devemos prosseguir para a terceira);

3.

Dê o máximo que puder. Providencie o necessário a você mesmo, com prudência e critério, como diante de Deus, e a todos os que dependem
de você, familiares e empregados; e tudo o que sobrar dê a
Deus. Lembre-se de que não é a décima parte, ou a quinta,
ou a terça, ou a metade, mas tudo é de Deus.
Fonte: Revista Impacto (Edição 75/2013).

“O dízimo não é compra de bênçãos, não é pagamento pelos
favores divinos, mas ato de gratidão. Só dá o dízimo quem antes
deu-se a si mesmo integralmente ao Senhor.”
Ronan Boechat de Amorim, pastor metodista fluminense

Avisos
Preparação para novos membros
Quem deseja tornar-se membro da Igreja Metodista precisa preparar-se.
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.

Aniversariantes
23/8 Carlos Luiz Fonseca (Tuca)

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 (20/8)
Beth
Wil
Silas/Edward
Bia Santos/Bia Bentley/Aline
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pra. Laura/Beth
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 (27/8)
Zé Fenner
Marcel
Tiago/Carol
Roberta/Giulia/Pastora
Vida
Álvaro
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Manoel
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.

