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Tolerância zero

“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam” (João 1:11).

D

ias atrás, acompanhamos atônitos,
por meio dos noticiários, os atentados terroristas ocorridos na Europa.
Os autores da barbárie mataram dezenas de pessoas
para protestar contra o Ocidente, os cristãos e os chamados “infiéis”. Motivados
“Tolerância e Paz Global”, por Metin Bereketli
por razões políticas e religiosas, eles exteriorizam sua intolerância usando covardemente a violência.
A intolerância está presente nos mais diferentes segmentos na sociedade, sendo exercida invariavelmente contra as minorias. Temos também o exemplo do Oriente Médio, onde a intolerância entre judeus e
árabes já vitimou milhares.
No mesmo Oriente Médio, há quase 2.000 anos, Jesus também foi vítima de intolerância, não por parte de um extremista ou de um grupo
opositor, mas daqueles que serviam ao mesmo Deus que Ele e, mais
do que isso, frequentavam a mesma sinagoga (Lc 4:16-30). Eram judeus que não aceitavam a presença de outro judeu por ele não se enquadrar nos padrões preestabelecidos pelo meio religioso do qual faziam parte.
Esse quadro de intolerância religiosa dentro do mesmo nicho de fé pode ser visto também nos dias de hoje, entre os evangélicos. Carismáticos, progressistas, pentecostais, tradicionais, liberais e fundamentalistas não toleram conviver uns com os outros. Por isso tantas igrejas e denominações diferentes, já que essas pessoas não têm a humildade de considerar “cada um os outros superiores a si mesmo”
(Fp 2:3b). A pluralidade de denominações é um desfavor para a fé
cristã. Esse divisionismo testemunha contra uma prática de fé que
apregoa o amor, a unidade e a tolerância.

Invariavelmente, essas tendências evangélicas optam por caminhar isoladamente em seus próprios templos e cultos, mas há também casos em
que esses grupos coexistem dentro de uma mesma igreja. O que acontece então é uma falsa tolerância, na qual o diferente é aceito apenas porque cada um tem a “fé” de que em algum momento ele vai se converter
e passar a fazer parte do seu grupo.
Irmãos e irmãs de uma mesma igreja se rotulam e se classificam como
mais ou menos espirituais, esquecendo-se de que, em última análise, todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Não podemos criar
estereótipos do que é ser crente ou de quem é mais ou menos santo. A
referência de conduta do cristão e da igreja é a Palavra de Deus. Tudo o
que for feito ou falado que fuja da Bíblia deve ser corrigido e evitado, pois
a nossa referência é e sempre será a Palavra, e não os padrões humanos.
Tolerar nada tem a ver com concordar com o pecado do outro, mas sim
aceitar aquele que pensa e pratica a fé de forma diferente da minha.
Quando vemos que nosso irmão ou irmã está trilhando um caminho que
desagrada a Deus, é nossa responsabilidade alertá-lo e ajudá-lo a tomar
o rumo certo. Contudo, como e por onde nosso próximo quer caminhar
para Deus não nos cabe julgar. Temos, sim, é que dar as
mãos uns aos outros e caminhar juntos, já que desejamos chegar ao mesmo lugar (Ef 4:1-2).
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Tolerância mútua é uma necessidade em
todos os tempos e para todas as raças.
Mas tolerância não significa aceitar o que se tolera.”
Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano (1869-1948)
Reflexão

O povo mais rico do mundo

O

apóstolo Paulo escreve sua Carta aos Efésios de sua primeira
prisão em Roma. Ele já era um
homem velho e trazia no corpo as marcas de Cristo. Já havia sido preso em Filipos, em
Jerusalém e em Cesareia. Como bandeirante do cristianismo, já havia sido apedrejado,
açoitado, fustigado com varas e enfrentado naufrágios e perigos de toda sorte. Agora, o apóstolo estava algemado e preso em Roma, a capital do Império.

Ao escrever sua Epístola aos Efésios, longe de reclamar de suas cadeias
ou rogar qualquer alívio do sofrimento, relembra à igreja quão rico é o povo de Deus. Paulo diz que aqueles que creem em Cristo são santos e fiéis e detentores tanto da graça como da paz.
Para nossa geração embriagada pelas bênçãos e tão apática em relação
ao Abençoador, Paulo diz que já somos abençoados com toda sorte de
bênção em Cristo Jesus. Somos o povo mais rico do mundo. É claro que
Paulo não está falando da teologia da prosperidade, reduzindo as riquezas espirituais apenas ao nível material. A Bíblia diz que há ricos pobres
e pobres ricos. A verdadeira riqueza não é terrena, mas celestial; não é
material, mas espiritual.
Somos o povo mais rico do mundo porque somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual pelo Deus Pai (Ef 1:4-6), pelo Deus Filho
(Ef 1:7-12), e pelo Deus Espírito Santo (Ef 1:13,14). Nossa salvação é uma
obra realizada pelo próprio Deus triúno e para a glória do Deus triúno (Ef
1:6,12,14). Quais são essas bênçãos que temos e que nos tornam o povo mais rico do mundo?
1. Nós fomos escolhidos por Deus (Ef 1:4). Não fomos nós que escolhemos a Deus; foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que amamos
a Deus; foi Ele quem nos amou primeiro. Deus nos escolheu não porque
cremos em Jesus, mas cremos em Jesus porque Ele nos escolheu. Deus
não nos elegeu porque éramos santos, mas nos elegeu para a santidade. Ele nos escolheu não porque tínhamos boas obras, mas fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos escolheu em Cristo,
desde a eternidade, para a salvação não por causa dos nossos méritos,
mas apesar dos nossos deméritos.
2. Nós fomos adotados na família de Deus (Ef 1:5). Deus não apenas nos livrou da condenação eterna, que os nossos pecados merecem,
mas também nos adotou em Sua família. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos livre acesso à Sua presença por meio de Jesus. O Espírito Santo agora habita em nós e nos
transforma, de glória em glória, na imagem de Cristo, nosso irmão primogênito. Aqui cruzamos vales escuros, pisamos o chão crivado de espinhos pontiagudos, mas em breve estaremos na Casa do Pai, no Paraíso, na Cidade Celeste, com corpos glorificados, para reinarmos com Jesus, pelos séculos sem fim.
3. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo (Ef 1:7). Deus nos amou
e nos resgatou da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino
das trevas, da masmorra do pecado, mesmo quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Éramos escravos da carne, do mundo e do
Diabo quando Deus quebrou as correntes que nos mantinham prisioneiros. Fomos libertos e resgatados. Pelo sangue de Jesus fomos comprados por Deus para sermos Sua propriedade exclusiva e para vivermos pa-

ra a Sua glória. Esse resgate não foi mediante ouro ou prata, mas pelo
precioso sangue de Jesus!
4. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa (Ef 1:13-14).
Deus Pai nos escolheu e nos adotou em Sua família, Deus Filho nos remiu com o Seu sangue e Deus Espírito Santo nos selou como propriedade exclusiva de Deus. Ninguém neste mundo nem no vindouro pode arrancar-nos dos Seus braços. Estamos seguros e guardados. Temos o selo de Deus. O Espírito Santo, que habita em nós, é o penhor e a garantia
de que Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o
dia de Cristo Jesus. Somos ricos, muito ricos; de fato, o
povo mais rico do mundo!
Por Hernandes Dias Lopes, pastor da
Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória (ES)
“Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior
privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare.
Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro,
lembre-se daquele a quem você pertence.”
Rick Warren, escritor e pastor norte-americano

Avisos
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: Com um dos integrantes do nosso Ministério de Casais.
Mutirão de visitas em Santana de Parnaíba
Convidamos a todos para um dia muito especial na nossa Congregação
em Santana de Parnaíba. Trata-se de um grande mutirão de visitas que
faremos no dia 16 de setembro (um sábado) às pessoas que foram cadastradas na “Semana pra Jesus”. Na parte da tarde, faremos as visitas e à noite encerraremos o evento com um culto evangelístico na igreja. Confira a programação:
Quando: 16 de setembro de 2017;
Saída de Itaberaba: Às 12h30;
Organização em Santana: Às 13h30;
Visitas: A partir das 14h00;
Lanche: Às 17h30;
Culto: Às 19h00.

Preparação de 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.
Seja 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!

No próximo domingo (3/9), 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!

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 (27/8)
Zé Fenner
Marcel
Tiago/Carol
Roberta/Giulia/Pastora
Vida
Álvaro
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Manoel
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 (3/9)
Wesley
Paulo
Edward/Marilene
Ana Carol/Carolzinha/Rosa
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pra. Laura/Roseli de Brito
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.

