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Discernimento é coisa
de gente madura

G

eralmente relacionamos a idade de
uma pessoa com
sua maturidade. Eventualmente essa relação é
correta, mas nem sempre
idade e maturidade são
compatíveis.

Por vezes, nos deparamos
com casos inversos: pessoas com pouca idade, mas com uma maturidade que ultrapassa a que seria esperada na sua idade; ou, ao contrário,
gente com idade avançada que ainda age de maneira infantil.
“Equilíbrio”, por Amjad Rasmi

Permitam-me dar meu próprio exemplo. Eu me casei aos 22
anos de idade. Não sei se tinha a maturidade esperada para me casar, mas tive maturidade para tomar essa decisão e,
pela graça do Senhor, tenho conseguido sustentá-la por quase 11 anos. Sinceramente, se hoje alguém de 22 anos me
dissesse que iria se casar, eu ficaria preocupado! Em contrapartida, tem sido cada vez mais comum encontrar pessoas na casa dos 30 ou até dos 40 anos que ainda moram com
seus pais e não têm nenhuma pretensão de mudar esse quadro. Tal comportamento não reflete necessariamente imaturidade. Talvez seja apenas uma escolha. Isso nos mostra que
nem sempre a idade é um critério confiável para medir a maturidade de alguém.
Do ponto de vista da fé, a maturidade é também algo bastante relativo. Há inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas com
pouca idade que assumiram grandes responsabilidades. Podemos citar o pequeno Joás, que foi ungido rei de Judá com
apenas 7 anos de idade (2 Rs 11:1-20); ou Maria, que se tornou a mãe do filho de Deus com aproximadamente 17 anos;
ou, ainda, o próprio Jesus, que, com apenas 30 anos –

ainda muito novo para os nossos padrões (imaturo?) –, assumiu
a maior de todas as tarefas: fazer de Sua vida um testemunho
concreto da graça, do poder e do amor de Deus. Fico me perguntando como reagiríamos se um rapaz de apenas 30 anos fizesse e pregasse hoje o que Jesus fez e pregou. Nós o acharíamos novo demais, imaturo, inconsequente, impulsivo?
A questão é que, para Deus, maturidade está diretamente ligada a discernimento; e discernimento pode ou não estar associado a experiência de vida (maturidade). Isso porque discernimento é um dom de Deus que pode ser concedido tanto a um jovem
de 30 anos quanto a um senhor de 60. O dom do discernimento é concedido pelo Espírito, que nos faz conhecer a verdade e
o erro. Nem tudo que parece vir de Deus de fato procede d’Ele.
A própria Palavra nos adverte a “provar” os espíritos: “Amados,
não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os espíritos se
procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora” (1 Jo 4:1).
A maturidade está diretamente associada à nossa capacidade de
discernir manifestações espirituais, de fazer escolhas corretas,
de não nos deixarmos levar por qualquer impulso, de permanecermos firmes naquilo que é certo.
Pessoas maduras para Deus não são exatamente aquelas que viveram mais. Veja o caso de Abraão, que, já com muita idade, teve
uma atitude imatura ao mentir para os egípcios sobre seu vínculo
com Sara (Gn 12:10-19 e 20:1-18). Para Deus, a maturidade está
ligada ao nosso desejo, à nossa busca pelo dom do discernimento e o quanto o aplicamos em todas as dimensões da nossa vida.
O Senhor tem para nós esse grande dom, esse precioso dom que
é o discernimento. Embora seja um dom, isto é, algo que nos
foi dado gratuitamente por Deus, é resultado, também, da nossa caminhada. Precisamos caminhar e amadurecer. O que nos
torna maduros é a perseverança, a oração, a Palavra de Deus e
a docilidade.
Que, independentemente da nossa idade cronológica, possamos ser maduros e maduras aos olhos
de Deus.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado,
mas, sim, saber a diferença entre o certo e o quase certo.”
Charles Spurgeon, pastor batista britânico (1834-1892)

É primavera, tempo de reflexão

N

ão há como ignorar que,
dentre as quatro estações do ano, a primavera é a que mais nos traz inspiração. Ela representa a renovação
da vida, que ocorre logo após as
baixas temperaturas do inverno.
Com suas flores exuberantes e
seu colorido ímpar, a primavera
sempre nos inspira esperança!

Ao celebrarmos este início de primavera, lembramos também de um
dos mais belos trechos do sermão do monte: “Olhai as aves do céu...
Olhai os lírios do campo”. É um convite de Jesus. Doce convite acompanhado de lições preciosas.
1. É um convite para exercitarmos um olhar contemplativo.
Na língua grega, o verbo “olhar” tem um significado muito mais abrangente. Trata-se de um olhar contemplativo, capaz de adentrar além do
mistério da vida presente e do que está à frente de nossos olhos.
É triste observarmos que o ser humano de nosso tempo perdeu esse olhar contemplativo. Nosso olhar está infectado pelo vírus científico, técnico e calculista. Perdemos aos poucos a capacidade de valorizar o belo e o simples. Para os que perderam essa percepção,
as flores de um ipê como na foto acima não passam de um monturo de lixo a sujar nossas calçadas. Quando consideramos que flores de ipê são sujeira e nos agridem, algo de muito ruim está acontecendo conosco.
Mas podemos treinar esse olhar contemplativo no que chamamos de
disciplina espiritual. O segredo dessa disciplina é estarmos dispostos a nos abrir ao transcendente. É o olhar capaz de ver no pão e no
vinho de nossa ceia não apenas pão e vinho, mas o puro trigo colhido no campo e a vistosa uva cultivada por mãos dedicadas, que
se transformaram em símbolo de comunhão e ligação entre Criador
e criaturas.
Bom seria se sempre nos permitíssemos que Deus trabalhasse em
nós, especialmente em nosso olhar, para que pudéssemos naturalmente contemplar a beleza de Suas obras.
2. É um convite para contemplarmos as providências de Deus
na criação.
“Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam
em armazéns. No entanto, o Pai que está nos céus as alimenta” (Mt 6:
26). Isso pode parecer um convite à irresponsabilidade, mas não. Antes, é uma exortação a confiarmos na providência e na graça de Deus
sobre nossa existência. Muitas de nossas dificuldades no dia a dia se-

riam menores caso praticássemos essa constante contemplação da
providência divina sobre nossas vidas.
Os pássaros que às vezes percebemos voando no céu têm muito a nos
ensinar. Deus, de alguma maneira, os sustenta e garante a sobrevivência de sua espécie. Nós, porém, geralmente nos estressamos demais
com nosso sustento, porque sempre estamos preocupados em ajuntar
em celeiros e garantir nosso futuro. É naturalmente sábio ter algum tipo de previdência para enfrentar problemas futuros. Contudo, quando
a preocupação pela previdência ofusca a fé na Providência, é sinal de
que nossos valores estão invertidos. A doutrina da Providência nos ensina que Deus zela por nós, pela natureza, pela história, e há de conduzir-nos sob Seus cuidados. Conforme nos sugere o apóstolo Pedro,
coloquemos nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem
cuida de nós (1 Pe 5:7).
3. É um convite para percebermos a beleza da simplicidade.
“Olhai os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo,
vos afirmo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles” (Mt 6:28-29). É interessante observar a comparação que Jesus fez aqui. Salomão, o opulento e poderoso rei de Israel,
que se vestia com os tecidos mais finos e caros da época, é comparado aos lírios do campo e perde longe nessa comparação. Somos então
desafiados por Jesus a contemplar a beleza da simplicidade em contraste com o que é ostensivo e luxuoso, o que custa caro e que costumamos valorizar.
Há outro detalhe importante que devemos notar com atenção: Jesus
fala em lírios do campo. Não o lírio cuidado e cultivado em nossos jardins; não o lírio que cresce nas floriculturas, recebendo adubo e cuidados constantes; não o lírio que se tornou belo e vistoso porque a mão
humana colaborou no processo. Não é para esse lírio que devemos
olhar, mas para os lírios que crescem nas regiões mais inóspitas, sob
todas as ameaças da natureza. Os lírios do campo se tornam belos porque são cuidados e preservados somente por Deus.
É um convite a abrirmos nosso coração para a surpreendente e maravilhosa providência de Deus e de Seu poder ao nosso redor.
Espero que esta reflexão nos inspire a viver neste mundo com uma perspectiva diferenciada e com um novo
olhar. Que a chegada da estação das flores se apresente a nós como uma oportunidade de recomeço, de esperança, de alegria e de fé.
Por José B. Silva Júnior, bacharel em teologia
“Toda a nossa vida é uma primavera, porque
temos em nós a verdade que não envelhece.
E essa verdade anima toda a nossa caminhada.”
Cirilo de Alexandria, bispo de doutor da Igreja (378-444)

Avisos

Neste 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!

Vem aí o Encontro de Espiritualidade e Adoração
Será em novembro. Em breve, daremos mais informações.

Aniversariantes

2/10 Maurício Morato dos Santos;
3/10 Dulce Maria Gonçalves de Oliveira e

Edivaldo Stump;
6/10 Camila Satie Gomes Mine;
7/10 Marco Aurélio Laguna.

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, do Wilson (cunhado
da Maria José) e do Willian (de Santana de Parnaíba);
• 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 Missionários Carla Stracke, Danilo Sanguin e Mariana Wada;
• Pelo crescimento quantitativo, espiritual e orgânico da nossa igreja;
• Pelo ministério do Bispo José Carlos Peres, da nossa Região;
• Pelo 43º Concílio Regional, que ocorrerá entre os dias 1º/11 e 5/11.
Para incluir pedidos de oração no Boin, procure o Pr. Tiago.

Escala de Serviço
HOJE (1º/10)
Marilene
Cleuton
Edward/Tiago
Mariana/Carol/Rosa
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pr. Tiago/Salete
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 (8/10)
Murillo
Toninho
Manoel/Renata
Bia/Larissa/Pastora
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Marilene
Rafael

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.

