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onforme a doutrina
católica apostólica romana, no último dia
12 de outubro comemorouse no Brasil o dia de sua padroeira. A imagem de Maria,
mãe de Jesus, é venerada e
tida como protetora do país.
Para muitos que não seguem
essa crença, a data não passa de um feriado, mas é inevitável que se faça uma refle-

xão sobre seu significado religioso.
Para nós, protestantes, a idolatria é sempre vista com péssimos
olhos, pois conflita com o cerne da nossa prática de fé cristocêntrica, a qual apregoa que Jesus é o centro da nossa vida e o único mediador entre nós e Deus. Quem quer que se coloque entre
nós e Deus, além de Jesus, deve ser descartado e ignorado. Infelizmente, observam-se inúmeros protestantes reagindo contra
a idolatria de maneira muito agressiva, classificando o catolicismo como uma religião que cega as pessoas, uma falsa religião de
gente ignorante e coisas do gênero. Contudo, se a idolatria não
deve ser praticada, a intolerância muito menos.
Mas seria a idolatria uma exclusividade católica? Com certeza,
não. Dentro do universo evangélico, há muitos “padroeiros” e “padroeiras” dos crentes. São cantores, grupos, pastores, apóstolos
e igrejas inteiras considerados superiores. Tais pessoas e grupos
teriam um relacionamento especial ou superior com Deus e todos
que a eles estão associados seriam beneficiados por essa suposta predileção de Deus. Por trás de toda essa idolatria, há uma
motivação maior, que é o dinheiro. Um ídolo gera muitas divisas,
pois quem é idólatra faz questão de ter a imagem, os CDs, os livros e tudo que o aproxime de seu ídolo. Podemos afirmar, com
toda a certeza, que a motivação primeira da idolatria não é a fé,
mas sim o dinheiro.

Ídolo, por definição, é a imagem de uma falsa divindade. Tudo o que
não leva à verdade, que é Cristo, deve ser revisto em nossas práticas religiosas. A idolatria de fato não é algo agradável a Deus, seja
a uma escultura de gesso, seja a um cantor ou cantora gospel, seja
a um líder religioso. Muitas vezes, fazemos do próprio Deus o nosso ídolo, ao acharmos que o Senhor é alguém que tem de satisfazer
todas as nossas vontades e caprichos. Assim, pagamos a promessa
que for necessária para alcançar a graça desejada e Deus passa a
ser apenas um meio, um ídolo. Para conseguir o que queremos, nós
O transformamos num amuleto.
Deus é supremo e deve ser buscado e adorado pelo que Ele é. Entretanto, como Pai amoroso, Deus tem prazer em abençoar Seus filhos,
mas sem nenhuma obrigação em fazê-lo e muito menos em troca de
alguma migalha que possamos oferecer a Ele.
Vamos abandonar todos os nossos ídolos e buscar o único e verdadeiro Deus que merece nossa adoração, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o autor e
consumador da nossa fé!
Com carinho e estima pastoral,
Pr. Tiago Valentin
“A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição,
de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que
abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo sua própria razão.”
João Calvino, teólogo cristão francês (1509-1564)

Reflexão

Professor, companheiro na caminhada

N

este domingo,
15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor e eu gostaria de
fazer uma reflexão sobre esse personagem
tão importante para a
vida da Igreja cristã.

Pare um pouco e pense na sua primeira professora (a mulher sempre
se destacou na área do ensino infantil). Pensou? Eu nunca esqueci
da minha. Que doçura, que paciência, que carinho juntos numa só
pessoa! Tenho certeza de que levei para a vida muitos dos ensina-

mentos da tia Isolda, que, na minha tenra idade, me ajudou a dar os
primeiros passos no mundo das letras.
Na nossa caminhada cristã, também temos o privilégio de ter professores que nos ajudam a “prosseguir em conhecer ao Senhor”
(Os 6:3) e que, como ferramentas nas mãos de Deus, nos auxiliam
a “desenvolver a nossa salvação com temor e tremor” (Fp 2:12b). A
cada domingo, nas nossas igrejas, temos tido a oportunidade de ser
ministrados por esses irmãos e irmãs, que, diuturnamente, se dedicam a esse ministério tão especial e fundamental para o crescimento da igreja e sua atuação no mundo. Um grande fruto da Reforma
Protestante essa sede de compartilhar da Palavra de Deus. Seguindo o conselho dado aos Romanos (12:7) pelo apóstolo Paulo, aluno
de Gamaliel, outro grande professor e filósofo da época, nossos professores têm se esmerado a cada dia para trazer um alimento sólido a todos nós, usando seus dons e talentos a serviço da comunidade e, assim, contribuindo no fortalecimento do corpo de Cristo. Penso que o cristianismo só sobreviveu por causa da perseverança dos
apóstolos em ensinar e dos cristãos em aprender.
A grande escritora goiana Cora Coralina já dizia: “Feliz aquele que
transfere o que sabe e aprende o que ensina”. Sim, querido irmão
professor. Tenho certeza de que você é feliz, aliás, é bem-aventurado nesse ofício e nessa dádiva de nos levar para mais perto do Senhor e de Sua Palavra, fazendo-nos crentes mais maduros e mais
comprometidos com o Reino. E, nesse processo de dar e receber,
você, professor, certamente tem sido ricamente ministrado pelo próprio Senhor Jesus, o grande Mestre e professor por excelência.
A nós, eternos aprendizes na longa caminhada da vida cristã, cabenos valorizar esses arautos de Deus, orando por eles e com eles, e
recebendo suas palavras sábias, pois “feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento” (Pv 3:13).
A você, amado e querido professor cristão, que seu coração continue ardendo por essa obra e que, com alegria e poder do Espírito
de Deus, sua vida continue sendo uma ponte que nos leve a estender os limites do nosso conhecimento e, por consequência, os limites do nosso mundo. Saiba que, como mestre, você não é apenas
um provedor de conhecimento, mas alguém que tem nos despertado para um relacionamento mais profundo com Deus. E que, como
Jesus, você também diga: “O meu ensino não é meu, e sim daquele
que me enviou” (Jo 7:16).
Estimado professor, muito obrigado pela sua dedicação e disposição. Receba nosso carinho e nosso amor em Cristo Jesus. Conte

com nossa amizade e com nossas orações. E que todos nós, professores e alunos, possamos atentar para as palavras do sábio, quando diz: “Retém a instrução e não a largues; guarda-a,
porque ela é a tua vida” (Pv 4:13).
Por Francisco Antônio Oliveira Silva,
membro da Igreja Presbiteriana de Brasília (DF)
“Um professor trabalha para a eternidade; nunca poderemos determinar até
onde irá a sua influência sobre os alunos, que um dia serão homens, gênios,
inventores, sementes que germinaram pelas mãos de seus mestres.
Henry Adams, historiador norte-americano (1838-1918)

Avisos
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 com a participação do grupo
Confraria das Artes.
Quem quiser participar deve inscrever-se com nossa irmã Beth
Ladeia Gomes. O investimento é de R$ 25,00 por pessoa.

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.

Aniversariantes
16/10 Laura Ladeia Gomes Silva;
17/10 Cinthia Caroline da Silva Lima e

Leonardo Gonçalves Tolino;
18/10 Umbelina Oliveira Cerqueira;
19/10 Gabriel Ladeia Gomes Levy Cotes;
21/10 Erick Novaes Gomes.

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

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 (22/10)
Beth
Marcel
Tiago/Maria José
–
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pr. Tiago/Manoel
Pr. Acad. Lucas

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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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.

