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Pastoral

Na medida certa
“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus,
que não vos deixará tentar acima do que podeis; antes com a
tentação dará também o escape, para que a possais suportar”
(1 Coríntios 10:13).

D

eus conhece
você.
Esta máxima, por mais que
pareça óbvia, nem
sempre nos leva a
confiar e crer na
onisciência de Deus
sobre todas as coisas. Muitas vezes temos uma concepção de Deus como um ser
inanimado, que não se preocupa ou não tem tempo para dar nem
que seja uma rápida olhada na nossa situação. Vivemos num mundo permeado por sinais de morte e por isso estamos suscetíveis a
passar por lutas e provações das mais diversas ordens. O próprio
Mestre declarou: “Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz
em mim. No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo;
eu venci o mundo” (Jo 16:33).
Sabemos que estamos expostos a muitas coisas, entre elas algumas de que não gostamos ou não queremos vivenciar, pois ninguém quer sofrer e isso é justo e aceitável. Deus nos deu vida e deseja que a desfrutemos em abundância, em plenitude. Mas, como
já foi dito, estamos no mundo e ele é mau. Cremos também que
Deus é onipotente, ou seja, tem poder, domínio, controle sobre todas as coisas. Ele está o tempo todo com Seus olhos de graça e
cuidado sobre nós. Por isso, além de nos ter criado, Ele acompanha nossa caminhada. E assim podemos dizer que Deus nos conhece. A luta ou provação que estejamos passando ou possamos
vir a enfrentar nunca será permitida por Deus além da nossa capacidade de suportá-la. Foi isso que o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto.

Precisamos resgatar no nosso vocabulário e nas nossas práticas o
conceito de resignação, que, segundo o dicionário, significa “aceitar
pacientemente o que se apresenta ou acontece; submeter-se à vontade divina”. Deus não permite que passemos por nada que não possamos aguentar e, por isso, devemos ter uma postura resignada diante das lutas da vida. Resignação nada tem a ver com passividade. Em
outras palavras, devemos entender que tudo o que nos acontece está
dentro da vontade de Deus.
Além disso, pelo fato de nos conhecer, Ele não permite que enfrentemos algo com que não sejamos capazes de lidar. Contudo, o texto de
Coríntios nos diz que o Senhor nos providencia o escape, o que nos dá
condições de enfrentar e vencer qualquer que seja a luta. Entendemos
que nosso maior escape está na graça e no poder que vem do Senhor.
Não propomos aqui uma prática masoquista de fé. Ninguém deve gostar ou ter prazer no sofrimento. A ideia medieval de que sofrer é bom
para nossa fé, além de equivocada, está mais do que superada. O que
queremos dizer é que, diante das lutas da vida, não devemos reclamar, maldizer ou murmurar. Se a luta é grande, é porque Deus nos conhece e sabe que podemos suportá-la. A fé na Palavra de Deus é que
nos assegura isso. É nela que devemos confiar e é ela
que devemos praticar.
Do amigo e pastor,
Pr. Tiago Valentin
“As dificuldades, como as montanhas,
aplainam-se quando avançamos por elas. ”
Émile Zola, escritor francês (1840-1902)

Reflexão

O aniversário de Jó
“Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece” (Jó 3:25)

M

orte, divórcio e doença poderiam ser chamados de “os três fatores do sofrimento”, pois surgem como um tsunami de tristeza, evocando dúvidas e destruindo sonhos.

“Jó”, por Xavier Cortada

Recentemente, um amigo e eu
concordamos que o ano anterior havia sido um período que

queríamos esquecer logo. Cada um de nós tinha sofrido uma dessas
três coisas.
Nossa conversa trouxe à mente a figura de Jó. Num curto espaço de
tempo, esse homem perdeu seus filhos, sua saúde, sua riqueza e o respeito da esposa. O sofrimento de Jó foi tão grande que ele implorou:
“Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um
homem! Converta-se aquele dia em trevas; e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz” (Jó 3:3-4).
Jó queria que Deus apagasse não apenas um ano, mas toda a lembrança de sua existência! Ele havia desfrutado anos de sucesso e respeito, mas, naquele momento, questionava o propósito da vida: “Por
que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo,
que esperam a morte, e ela não vem?” (Jó 3:20-21a).
Aquele homem queria morrer e ser esquecido, mas Deus assegurou a
ele que seu nome e sua história seriam lembrados para sempre. Em
vez de dar a Jó o que ele pedira, Deus concedeu às gerações futuras
aquilo de que precisariam: uma visão interior dessa batalha espiritual
entre Deus e Satanás. O resultado foi o livro de Jó, inspirado por Deus
– um documento sobre o sofrimento humano que já confortou incontáveis pessoas.
Quando acontece de fato o que tememos, sabemos,
graças à experiência de Jó, que Deus pode usar essa
circunstância para o bem. Nosso maior bem pode vir
do nosso maior sofrimento.
Por Julie Ackerman Link, em “Pão Diário”
“Sinal de maturidade humana é aceitar o desafio do sofrimento.”
Jacques Maritain, filósofo francês (1882-1973)

Projeto Social

Saiba mais sobre o
Novidade de Vida
Por que é importante participar
de grupos de apoio?
Porque a compulsão é uma realidade
difícil e acompanhada de muito sofrimento. Assim, é importante caminhar
com outras pessoas para que o fardo
se torne mais leve e para que saibamos lidar melhor com essa realidade.

Que assuntos são tratados?
a) Como se dá a dependência química;
b) Pessoas mais propensas a usar drogas e a se tornarem dependentes;
c) A importância da fé em Deus no processo de recuperação;
d) A prevenção da recaída e o apoio à família do dependente.
Como funciona a reunião do grupo de apoio Novidade de Vida?
A reunião se divide em dois momentos. No primeiro, acontece uma
breve palestra, em que se abordam temas variados, como: princípios
éticos e morais; a importância do perdão; a necessidade de um cuidado holístico (físico, emocional e espiritual) de si mesmo; e a importância de um convívio familiar e social saudável. No segundo momento, dividimos os grupos em dois subgrupos: um de dependentes e o
outro de codependentes. É a chamada partilha, durante a qual todos
podem compartilhar suas experiências. Depois disso, o(a) líder de cada partilha faz as devolutivas que sejam pertinentes e necessárias para cada caso.

Avisos
Projeto Plantar na nossa igreja
Em julho, a 3ª
Região Episcopal lançou o Projeto Plantar, com
o slogan “Uma
igreja, muitos lugares”. Segundo o que foi programado, duas igrejas serão plantadas
ainda em 2017, quatro em 2018, seis em 2019, seis em 2020 e duas
em 2021. Os dois primeiros locais de plantio já estão escolhidos: Bragança Paulista (Distrito Norte) e Caçapava (Distrito Vale). Nossa igreja
terá a alegria de receber, no dia 1º de outubro (domingo), no culto
da manhã, um dos integrantes da equipe regional do Projeto Plantar,
que virá nos apresentar a iniciativa em detalhes e nos orientar sobre
como poderemos apoiar sua realização.

No próximo domingo (1º/10), 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!

Contribua com o seu melhor para o Reino!
“Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gazofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas; e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais
do que todos” (Lc 21:1-3). Contribua com o melhor do seu tempo, da
sua criatividade, da sua disposição e dos seus recursos para que o
Reino de Deus seja sinalizado na Terra. Para tornar-se contribuinte regular por meio do dízimo, solicite o envelope apropriado ao nosso irmão Wesley.

Aniversariantes
25/9 Renata Rodrigues Marques Sanches;
27/9 Marcel Fogaça de Oliveira.

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, do Eliel (pai do Dilson),
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), 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 (24/9)
Emerson
Tiago
Tiago/Nurimar
Roberta/Larissa/Aline
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pra. Laura
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 (1º/10)
Marilene
Cleuton
Edward/Tiago
Mariana/Carol/Rosa
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pr. Tiago/Salete
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

-

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.

