Igreja Metodista Em Itaberaba

Congregação Em Santana De Parnaíba
BOLETIM INFORMATIVO | ANO XV | Nº 687 | 8 DE OUTUBRO DE 2017
“ Jesus

Cristo

ontem

e

hoje

é

o

mesmo, e

o

será

para

sempre ”

Pastoral

Relacionamentos tóxicos

H

á poucas semanas, completaram-se 30 anos da
terrível tragédia com o
césio 137 na cidade de Goiânia
(GO). Ao ler e assistir algumas reportagens a respeito do ocorrido, uma das coisas que mais me
chamaram a atenção foi o fato de
algo capaz de gerar consequências tão severas, irreversíveis e prolongadas ter agido de forma tão silenciosa e aparentemente inofensiva no primeiro contato. Fiquei pensando que alguns relacionamentos que temos podem ser tão tóxicos quanto o césio 137. Podem parecer inofensivos no início, mas, em longo prazo, podem até matar!
Há muitos tipos de relacionamento que efetivamente são tóxicos. Um exemplo é o chamado relacionamento abusivo. Convencionou-se interpretar abuso como violência física ou verbal. Contudo, ele se dá de muitas maneiras,
tanto no contexto da relação conjugal quanto em outras formas de relacionamento. O grande problema de uma relação abusiva é que ambas as partes são agentes promotores desse quadro. O abusador pode fazer uso de
agressão física, moral ou emocional e até coagir o outro financeiramente, justificando seu abuso como consequência de outras situações, como
se isso pudesse amenizar o problema. Em contrapartida, o abusado, muitas vezes por déficit emocional, permite-se vivenciar essa situação. Alguns
até se sentem merecedores de tal sofrimento, pois se consideram “pessoas difíceis” ou acham, por exemplo, que é “normal” apanharem por terem
“errado”. Em casos como esse, se não houver uma busca por tratamento
emocional e espiritual, a única forma de mudança será o rompimento drástico e definitivo.
Outro modelo de ligação tóxica é o relacionamento possessivo. Ele acontece quando, por exemplo, numa relação de amizade, um se sente dono
do outro. Nesse tipo de “amizade”, a exclusividade na relação é considerada prova de respeito, carinho e cumplicidade. O sentimento de posse aflora: se aquele amigo é minha posse, ninguém mais pode usufruir dele. Não
saber dividir um amigo pode estar associado a insegurança ou a falta de
identidade e de personalidade. Toda essa instabilidade desemboca negativamente no relacionamento: o possessivo tem dificuldade de reconhecer
sua postura, enquanto o alvo da posse não consegue se desvencilhar dessa relação tóxica.

Outra ligação não menos tóxica é o relacionamento fraudulento. Nesse tipo de
contato, a má intenção é notória e consciente. O fraudador se aproxima do outro com o intuito de explorá-lo. Mais uma vez, a vítima é que dá as bases necessárias para que a relação se estabeleça. Geralmente por baixa autoestima
ou por falta de personalidade e de amor próprio, ela se permite ser explorada e
fraudada, pois não vislumbra outra forma de estabelecer uma relação. Embora
todos percebam que aquele “amigo” é um mau caráter, enganador e dissimulado, a vítima o vê como um “santo”, sua tábua de salvação.
Sejam abusivos, possessivos ou fraudulentos, relacionamentos desse tipo são
tóxicos, embora a princípio pareçam inofensivos. O mais grave é que a vítima
tem grande dificuldade para enxergar a realidade e admitir que aquele relacionamento é destrutivo. Mesmo depois de ser explorada e até de ter apanhado,
ela diz: “É normal, é assim mesmo”.
O mais triste é que, em longo prazo, relacionamentos com essas bases acabam gerando a morte. Agem como o césio 137, que parece um pozinho inofensivo, mas está destruindo a vítima por dentro desde o primeiro contato. Depois de anos de uma relação tóxica como essa, vem a morte da personalidade, dos sonhos, das expectativas e da fé.
A recomendação bíblica é taxativa: devemos evitar sumariamente estabelecer
relacionamentos tóxicos. Diz o salmista: “Bem-aventurado o homem que não
anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores” (Sl 1:1).
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Ninguém foi criado para ser maltratado.
Não se acostume a viver assim nem responda na mesma moeda”
Bernardo Stamateas, psicólogo argentino

Reflexão

Verbos transformadores

Os gestos de tomar, abençoar, partir e dar testemunham as ações de
Jesus.

A

“Jesus Alimentando a Multidão”, por Dirk Walker

s ações são o testemunho
daquilo que somos e do que
cremos. É comum tentarmos
justificar nossas atitudes egoístas e
grosseiras como um acidente, alguma coisa que acontece quando perdemos o controle. No entanto, sabemos que os gestos falam de forma
muito mais eloquente do que as pala-

vras. Os gestos de alguns revelam seus sonhos de vingança, sua mesquinhez,
ciúme, inveja e imoralidade. Já os de outros revelam sua grandeza humana,
espírito abnegado, amor puro, relações altruístas.
O amor de Deus sempre foi declarado por palavras poderosas e convincentes,
por meio dos Seus profetas. Mas nada foi tão convincente e poderoso para demonstrá-lo do que a cruz de Cristo. O caminho que Deus escolheu para revelar-Se a nós foi a encarnação, ao fazer-Se homem e habitar entre nós, mostrando a glória e a verdade. A vida encarnada de Jesus foi a expressão perfeita do Senhor entre nós. “Quem vê a mim, vê o Pai” – foi assim que Jesus
nos revelou Deus.
Existem quatro verbos no ministério de Jesus que demonstram de forma clara
a natureza do Seu amor. São eles: tomar, abençoar, partir e dar. Eles aparecem em algumas situações na vida de Jesus. Além da ceia, encontramos esses verbos, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes. “E, tendo
mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães
e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes, às multidões. Todos comeram e
se fartaram” (Mt 14:19 e 20).
Esses verbos descrevem uma ação que tem um potencial enorme na criação
da comunidade e na transformação das pessoas. Ele primeiro toma aquilo que
tem disponível. Sabemos que os cinco pães e os dois peixes eram insuficientes
para alimentar uma multidão de milhares de pessoas; poderiam, talvez, dependendo do seu tamanho, até alimentar uma família, mas não milhares de pessoas famintas. Contudo, era o que se tinha à mão e Ele os toma.
Depois de tomar aquele alimento, Cristo ora e o abençoa; agradece pelo que
tem e invoca a bênção de Deus sobre os pães e os peixes. O ato de abençoar
implica o ato de enviar. Ao abençoar, abrimos mão do que temos, sejam pães,
peixes, filhos ou qualquer bem. Ao abençoar, eles passam a pertencer a Deus
para serem usados por Ele.
Depois de tomar, abençoar e agradecer, Jesus parte o pão, deixando claro que
Sua intenção é dividir. Imagino que Jesus foi o último a se servir. Esse gesto,
Ele repete na última ceia, quando toma o pão, ora, abençoa e o reparte, dizendo: “Este é o meu corpo partido por amor de vocês”. Jesus se deu a nós; fezse comida para alimentar nossa fome de uma vez por todas. Na multiplicação
dos pães e peixes, Ele faz um prenúncio da última ceia, tomando, abençoando, partindo e, por fim, oferecendo alimento à multidão.
A vida cristã é esse permanente ato de doação. Quanto mais guardamos e
acumulamos, menos livres nos tornamos. Somos prisioneiros dos pães e dos
peixes que guardamos para nós. Mais bem-aventurado é dar do que receber,
porque, ao dar, tornamo-nos mais semelhantes ao nosso Senhor. Os gestos
de tomar, abençoar, partir e dar testemunham as ações de Jesus. Milhares de
pessoas famintas foram alimentadas por causa daquela ação. Todos os meses, repetimos esses verbos na celebração da Santa Ceia, dizendo que Jesus
tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Durante mais de vinte séculos, os cristãos têm sido alimentados com aquele gesto do Mestre.

Pense um pouco no poder de tais verbos na vida de uma comunidade, seja a
família, a igreja ou a nação. Se cada um de nós tomasse aquilo que possui –
não importa se é muito ou pouco, se tem grande valor ou não – e, reconhecendo-o como dádiva de Deus, orasse agradecendo, abençoasse, partisse e
desse, certamente muitos seriam alimentados, abençoados, curados e salvos.
Acontece que a filosofia da cultura em que vivemos nos incentiva a andar na
contramão dos verbos de Cristo. Para muitos, tomar não significa lançar mão
do que se tem para doar, mas subtrair do outro para acumular. Abençoar não
significa receber com gratidão o que temos e invocar a bênção de Deus a fim
de que seja útil para o Seu Reino, mas ter uma “garantia divina” de que, uma
vez meu, será para sempre meu. Os verbos “partir” e “dar” não são mais conjugados juntos.
Jesus alimentou uma multidão de milhares de homens e mulheres com apenas cinco pães e dois peixes. Como aquilo foi possível? Ele tomou os pães e
peixes, os abençoou, partiu e deu. Poderia ter tomado aqueles poucos pães e
peixes para Si e Seus discípulos. Certamente teria razões para agir assim, mas
preferiu fazer diferente. Naquele dia, houve um grande evento comunitário por
causa dos quatro verbos transformadores.
Na cultura religiosa dos nossos dias, esses verbos não são mais conjugados
ou, quando o são, não têm o mesmo poder. Somos crianças mimadas, sempre
insatisfeitas, querendo cada vez mais, acumulando o máximo possível para então irmos à frente de alguma igreja e testemunharmos a prosperidade. Veja a
que ponto chegamos. Jesus não fez assim. “Ele, embora sendo rico, se fez pobre por amor de nós”, “esvaziou-se a si mesmo” por amor a nós.
Somos abençoados por esses verbos que Cristo continua conjugando. Quando Ele nos viu em nossa miséria e pecado, tomou-se a Si e, em oferta agradável a Deus, doou-Se a nós para que fôssemos libertos de
nós mesmos. Estes são os verbos para a construção de uma
comunidade.
Por Ricardo Barbosa de Souza, pastor da Igreja
Presbiteriana do Planalto, em Brasília (DF)
“Não existe nada igual ao sabor do pão partilhado.”
Antoine de Saint-Exupéry, escritor francês (1900-1944)

Avisos
Você ainda não é dizimista?
Como sempre dizemos, a obra de Deus nunca vai parar por falta de dinheiro;
apenas se limitará à quantidade que tivermos disponível. Quase tudo que fazemos ou queremos fazer em favor dessa obra necessita de recursos financeiros. Por isso, tornar-se dizimista potencializa a abrangência da ação missionária da igreja. Se você deseja que vidas sejam transformadas e que o Reino
de Deus seja concretizado aqui na Terra, não deixe de contribuir. Assuma hoje
mesmo o compromisso com Deus de ser fiel por meio do seu dízimo.

Seminário de Espiritualidade e Adoração
No dia 11 de novembro (um sábado), realizaremos em nossa igreja o “Seminário de Espiritualidade e Adoração”. O palestrante será nosso irmão
Nelson Bomilcar, que há 36 anos exerce seu ministério no Brasil como pastor, missionário, músico, compositor, produtor, conferencista e escritor. Será um tempo para buscarmos intensamente a presença do Senhor; um tempo de renovação,
consagração e despertamento para a nossa vida.
Direcionado a todas as pessoas da nossa igreja e
também às de outras comunidades, o encontro terá a seguinte programação:

14h30 – Abertura;
15h00 – Palestra: Adoração: “Nossa Razão Existencial. – Estilo de Vida!”;
16h00 – Palestra: “Espiritualidade na Adoração”;
17h00 – Intervalo;
17h15 – Palestra: “Música e Arte na Adoração”;
18h15 – Lanche;
19h00 – Culto de encerramento.
Quem quiser participar deve inscrever-se com nossa irmã Beth Ladeia Gomes.
O investimento é de R$ 25,00 por pessoa.

Aniversariantes
14/10 Aílton Nunes

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 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 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 (8/10)
Murillo
Toninho
Manoel/Renata
Bia/Larissa/Pastora
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Marilene
Rafael

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 (15/10)
Silas
Wil
Silas/Tiago
Esther/Giulia/Thaís
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pra. Laura/Emerson
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.

