Igreja Metodista Em Itaberaba

Congregação Em Santana De Parnaíba
BOLETIM INFORMATIVO | ANO XV | Nº 683 | 10 DE SETEMBRO DE 2017
“ Jesus

Cristo

ontem

e

hoje

é

o

mesmo, e

o

será

para

sempre ”

Pastoral

Dependentes de Deus

N

o dia 7 de
setembro,
lembramos
os 195 anos de um
episódio que marcou
a história da nossa nação: o chamado Dia da Independência, data em que,
“O Grito do Ipiranga”, por Pedro Américo (1888)
simbolicamente, o
príncipe regente Dom Pedro declarou a independência do Brasil em
relação à sua metrópole, Portugal. Sabemos que há muitas nuances
nesse fato histórico, que a coisa não foi bem assim e que até mesmo
a famosa obra de Pedro Américo intitulada O Grito do Ipiranga, a qual
retrata o episódio às margens do famoso riacho, é uma interpretação
muito particular do artista, pois o fato em si não teria sido tão portentoso como foi pintado.
Trazendo mais para o nosso contexto, também neste início de setembro rememoramos o dia em que a Igreja Metodista no Brasil oficializou
seu pedido de autonomia em relação à Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos da América. A partir de 2 de setembro de 1930, nossa
igreja no Brasil passou a ser independente na sua administração, embora tenha permanecido por alguns anos subordinada financeiramente à igreja mãe, ainda que de forma parcial.
Parece-nos que o movimento natural dos povos e das organizações é
o de lutar por sua independência. Assim é também com as pessoas,
sempre buscando não depender de nada nem de ninguém.
A autonomia integral e completa é, de fato, sinônimo de sucesso, de
realização, uma verdadeira conquista. Entretanto, do ponto de vista
espiritual, Deus fez tudo para que nós dependêssemos de Sua graça. No contexto messiânico, optar pela independência seria dizer para
Deus que a humanidade poderia viver sem Sua misericórdia, sem Seu
perdão, sem Sua graça. Ou seja, a liberdade estava na morte e em viver totalmente na dependência de Deus. Por isso, Jesus escolheu a
morte, pois era o único caminho que poderia levar à vida.

A irônica coroação de Jesus realizada pelos guardas romanos horas antes da Sua crucificação seria profundamente ofuscada pela coroa de glória que Deus conferiu a Ele três dias depois de Sua morte, quando ressuscitou dentre os mortos, concedendo a toda a Criação a possibilidade
de se recolocar na total dependência da graça de Deus.
À medida que nos voltamos para Deus e desejamos depender d’Ele, nós nos
tornamos também codependentes uns dos outros, pois a graça e o amor de
Deus se manifestam também na vida do próximo. Depender de Deus é reconhecer que, sem estarmos ligados à videira, nada podemos fazer.
Somos levados por uma série de fatores a viver e demonstrar que somos independentes. Em certa medida, a independência é salutar, pois
nos amadurece e nos ajuda a reconhecer nossas potencialidades e limitações. Mas, quando essa independência se transforma em autossuficiência, certamente estaremos em discordância com aquilo que Jesus nos
concede e propõe por meio do Seu sacrifício.
Talvez, em alguns aspectos da vida, ser independente e autônomo possa de fato refletir nossa maturidade, desenvolvimento pessoal, profissional e relacional. Contudo, se quisermos viver independentes da Fonte da
Vida, toda nossa suposta autonomia se transformará numa morte lenta,
silenciosa e solitária.
Depender de Deus é reconhecer que não podemos nada sem Ele, que
não somos nada sem Ele e que não sabemos de nada
sem Ele!
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Fé é dependência de Deus. E essa dependência
só começa quando termina a autodependência.”
James H. McConkey, escritor norte-americano (1858-1937)
Reflexão

A inquietude da vida

“Jesus na Casa de Marta e Maria”,
por Mi Hwa Kweon (2014)

“Marta agitava-se de um lado para
outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus
e disse: Senhor, não te importas de
que minha irmã tenha deixado que
eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe,
pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa; Maria,
pois, escolheu a boa parte, e esta não
lhe será tirada” (Lucas 10:40-42).

N

as grandes cidades, podemos perceber como as pessoas vivem
apressadamente. Sempre temos algo para fazer, um problema para
resolver e nos pegamos correndo o tempo todo. Queremos dar conta
das demandas de maneira rápida e eficiente, e que tudo se encaixe de forma
harmoniosa – a nosso favor, claro. Ainda há outro motivo: muitas vezes corremos não porque queremos correr, mas porque estamos pressionados por outras pessoas e, assim, assumimos a pressa de demandas que não são nossas.
Quando fazemos algo de forma apressada, as chances de que alguma
coisa errada aconteça é muito grande. Mas, pelo jeito, esta não é uma
realidade nova dos tempos modernos: já no tempo de Jesus acontecia e
Ele próprio foi provocado a acompanhar a demanda dos outros.
Nos versículos que abrem esta reflexão, vemos Jesus em visita à casa de
Marta e Maria, provavelmente irmãs de Lázaro. Mas as duas irmãs tomaram atitudes distintas uma da outra no momento em que recebiam Jesus.
Enquanto Marta se agitava de um lado para o outro, servindo à mesa, Maria se sentou perto de Jesus para ouvir Seus ensinamentos. Se considerarmos a questão cultural da época, realmente, Marta estaria certa no sentido de que as mulheres cuidavam dos serviços da casa e era esperado
que, com uma visita, elas pudessem proporcionar o melhor para o visitante.
Num tempo em que as mulheres não eram nem contadas num grupo de
pessoas, ver Maria sentada e participando da conversa com Jesus seria um absurdo. Entretanto, Maria identificou nos ensinamentos de Jesus algo que lhe importava muito. Ela precisava aprender e então tomou
a atitude de ir contra a cultura da época para ouvir o Mestre. E, depois,
ela estava em sua própria casa.
Quando Jesus foi questionado se Ele não se importava com aquela situação, a resposta foi surpreendente: “Marta! Marta! Andas inquieta e te
preocupas com muitas coisas...”. Jesus apontou que cada uma delas podia fazer as escolhas que quisesse, mas Maria havia escolhido a boa parte e Jesus não ia lhe tirar isso.
As escolhas que fazemos são de nossa responsabilidade. Fazer escolhas
num momento de agitação é a pior atitude que alguém pode ter. Nossas
escolhas precisam ser tomadas com serenidade, paciência e mansidão.
Assim, há tempo de pensar e, com critério, escolher e se decidir.
Devemos ter cuidado com as nossas escolhas, pois somos responsáveis por
elas. Não adianta jogar em Deus os erros das nossas escolhas apressadas.
O que podemos aprender é que “a pressa é inimiga da perfeição”. Se nossas
decisões não têm sido boas, vamos parar para pensar e, com calma, pedir a
Deus que nos ensine a fazer escolhas e aprender com elas.
Por Hércules de Andrade Araújo, pastor
coadjutor da Pastoral Universitária da Universidade
Metodista de São Paulo

“Você é livre para fazer suas escolhas,
mas é prisioneiro das consequências.”
Pablo Neruda, poeta chileno (1904-1973)

Serviço

Saiba mais sobre o Novidade de Vida

O

grupo de apoio Novidade de
Vida oferece seus serviços
há três anos nas dependências da Igreja Metodista em Itaberaba. O grupo foi formado com o objetivo de atender as demandas de
pessoas da comunidade, bem como
da população em geral, que padecem com a difícil realidade da compulsão. Nesse período, o grupo já
contribuiu para reabilitação de dezenas de indivíduos com os mais variados quadros de compulsão, inclusive pessoas em situação de rua.
O Novidade de Vida atua na prevenção, na reabilitação e na ressocialização da pessoa compulsiva e presta apoio e orientação aos seus familiares da seguinte maneira:
1. Oferece ao compulsivo a oportunidade de integrar-se a um ambiente acolhedor;
2. Promove diálogos para tomada da decisão e manutenção da abstinência;
3. Estimula o compulsivo a iniciar ou dar seguimento ao tratamento;
4. Coloca à disposição da família um espaço de percepção da dinâmica familiar;
5. Oferece à família interação com outros grupos familiares, por meio de
uma vivência compartilhada;
6. Fornece informações corretas sobre a compulsão tanto ao dependente quanto à família.
O Novidade de Vida se reúne às terças-feiras, às 20h00, na sede da Igreja Metodista em Itaberaba.

Avisos
Cantata de Aniversário do Coral
Tema: “O Meu Melhor para Deus”;
Quando: 24 de setembro, às 19h00.

Mutirão de visitas em Santana de Parnaíba – sábado que vem
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 19h30.

Aniversariantes
12/9 Vítor de Moura Arrais;
14/9 Célia Campelo de Freitas e Marcos Luís Ovídio;
16/9 Juliana do Patrocínio Gomes da Silva, Luís Henrique Amaral Silva

e Rosa Maria dos Santos Chinello.

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 (10/9)
Pastores
Tuca
Manoel/Paula
Laura/Larissa/Doroti
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pr. Tiago/Marilene
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 (17/9)
Mariana
Emerson
Silas/Manoel
Bia/Bia/Silvana
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Salete
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.

