Igreja Metodista Em Itaberaba

Congregação Em Santana De Parnaíba
BOLETIM INFORMATIVO | ANO XV | Nº 689 | 22 DE OUTUBRO DE 2017
“ Jesus

Cristo

Pastoral

ontem

e

hoje

é

o

mesmo, e

o

será

para

sempre ”

O tempo voa!

“Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele” (Salmo 118:24).

T

“O Tempo Voa”, por Tom Brown

alvez você já tenha dito ou
ouvido a seguinte frase: “Como o tempo está passando
rápido!”. A sensação que temos é
essa mesmo. Afinal, faltam apenas
70 dias para o fim do ano: “2017
voou!”. É claro que um minuto continua tendo a mesma duração que
sempre teve, mas temos a impressão de que o tempo está passando
mais rápido, porque as coisas que
nos cercam estão acontecendo mais
depressa.

Vivemos num mundo marcado pelo imediatismo. Se o computador demora alguns milésimos de segundo a mais para aceitar um comando, já ficamos impacientes; se o lanche no drive-thru demora alguns minutos a mais, já nos
cansamos; se alguém não nos atende ao celular no exato momento em que
ligamos, logo perguntamos: “Para que ter celular?”. Queremos tudo na hora,
queremos tudo rápido e a sensação é de que o tempo está correndo e não
conseguimos dar conta de tudo na mesma velocidade de antes. E ninguém
quer perder tempo.
Diante desse cenário, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: temos
feito bom uso do nosso tempo? Não podemos nos esquecer de que o tempo é
algo muito precioso, não porque os céticos e materialistas dizem que tempo é
dinheiro, mas porque não temos controle sobre ele. O tempo passa, não volta
atrás e, quando falamos do nosso período de vida, somos remetidos à realidade de que um dia ele vai acabar, pois a vida tem um início e um fim. O que estamos fazendo com cada segundo de vida que o Senhor nos tem concedido?
É preciso lembrar que a vida que temos, o tempo que temos é concedido por
Deus e aproveitar cada dia de vida para nos aproximarmos mais d’Ele, para O
conhecermos melhor e consagramos mais nossa vida a Ele. Quando passamos a viver o tempo a partir da perspectiva de Deus e de Sua vontade, aprendemos a dar valor a cada minuto que temos e a gastá-lo com aquilo que realmente vale a pena. A partir da ótica do Senhor, percebemos o quanto é bom
e importante usar nosso tempo para fazer o bem, para pregar e viver o amor
e para estar com quem amamos.

Não é fácil organizarmos nossa agenda e estabelecermos prioridades neste
mundo tão conturbado e deturpado em que vivemos. A maioria das pessoas não
sabe usar seu tempo com qualidade e muitas se tornam escravas, por exemplo,
do dinheiro e do poder, que consomem o tempo com velocidade e voracidade incríveis. Não há nada mais triste do que ver pessoas com idade avançada dizerem, ao olhar para a trajetória de suas vidas, que não souberam fazer bom uso
do seu tempo.
Só temos uma chance, só temos uma vida e precisamos fazêla valer a pena. Cada dia que Deus nos concede deve ser vivido com intensidade, sabedoria e propósito. “Deixa a vida me
levar! Vida, leva eu!”, diz o sambista. Não podemos, de modo
algum, deixar que esse verso seja verdadeiro em nossas vidas.
Com carinho e estima pastoral,
Rev. Tiago Valentin
“Todos nós temos nossas máquinas do tempo.
Algumas nos levam de volta, e são chamadas recordações.
Outras nos levam adiante, e são chamadas sonhos.”
Jeremy Irons, ator britânico
Reflexão

Você é demais!
“Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste
(...); os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado (...).
Os teus olhos me viram a substância ainda informe (Salmo 139:14-16a).

T

rês mil anos antes da invenção do aparelho de ultrassom o Espírito Santo revelava
a Davi que Deus já sondara o interior
do ventre de sua mãe desde a sua
concepção e garantira, com a Sua
mão, que do encontro de duas células ocorressem bilhões de multiplicações, até que um ser único começasse a surgir.
Da mesma forma aconteceu com você que está lendo este texto. Você foi formado de um modo assombrosamente maravilhoso. Deus o dotou de um cérebro capaz de armazenar milhões de informações, solucionar os problemas mais intrincados, imaginar e fazer coisas que computador algum existente no mundo pode
realizar. Nenhum motor é igual ao seu coração, que bombeia 9 mil litros de sangue por dia e, ao longo de sua vida, vai bombear uma quantidade capaz de encher 23 mil caminhões-tanque com capacidade de 10 mil litros cada. Seu sistema nervoso, pulmões, olhos e ouvidos fazem operações tão complicadas que
nem uma rede dos mais avançados computadores conseguiria igualar.
Você foi sonhado por Deus e planejado para ser único. Em todo o planeta Terra,
nunca houve nem haverá ninguém igual a você. Você é único no seu jeito de falar, de pensar, de sorrir, na forma como come, no jeito como dorme, no seu olhar,
na sua forma de amar...

Deus o fez com um potencial que talvez você ainda não tenha descoberto. Capacitou-o, dotou-o de força, de graça e de sensibilidade..., E quebrou o seu molde,
para que nunca mais haja alguém igual a você.
A única coisa que Deus deseja é que você seja você mesmo – sem tirar nem pôr.
Você tem a sua própria identidade, que o diferencia de todos os outros humanos.
Seu pai e sua mãe são eles, o que significa que você nunca poderá ser-lhes igual
sem, com isso, perder alguma coisa.
Paulo diz: “Pela graça de Deus sou o que sou” (1 Co 15:10). É isso aí! Nem mais,
nem menos.
Mas vai aqui um alerta: talvez você ainda não esteja vivendo a plenitude do seu
potencial. Talvez o que você está mostrando ao mundo não seja a sua verdadeira cara. Explico: Muitas vezes, na infância, temos receio de expressar nossos
sentimentos, temendo desagradar ou perder o amor de alguém. Ou então crescemos julgando-nos inferiores e, por conta do sentimento de vergonha que isso acarreta, escondemo-nos atrás de uma máscara que não expressa quem somos de fato.
É por isso que há tanta gente sentindo um vazio dentro de si, sem saber muito
bem explicar por quê. É por isso que muita gente não sabe se gosta ou não gosta de tal coisa ou então não consegue decidir sobre o que fazer diante de determinada situação. É que acaba havendo um conflito lá dentro entre o verdadeiro
eu (escondido) e o personagem que você criou para si no decorrer dos anos (o
palhaço, o zangado, o forte, o frágil).
A vergonha pode esconder um ser alegre e vistoso, mas que sempre foi impedido de manifestar-se quando criança. A raiva pode esconder alguém que está sufocado, mas que no fundo é bastante amável. A falta de afetividade pode ocultar um ser sensível que está escondido ali dentro. A agressividade normalmente
mascara um ser frágil e acuado que está pedindo socorro.
Você é um ser único, mas é triste observar que o mundo em que vivemos deseja produzir uma juventude massificada, cada um querendo imitar o outro, usando o mesmo linguajar, as mesmas expressões. Infelizmente, isso acontece fortemente também em nosso meio evangélico. É incrível como muitas igrejas legalistas matam toda a criatividade e espontaneidade de seus membros, pois, para
elas, o mal é que traz o diferente.
Além do mundo e de uma parcela de igrejas, o Diabo é outro que tenta desfigurar as pessoas, roubando-lhes a identidade, o seu eu. Aquele gadareno endemoninhado afirmava se chamar Legião – por abrigar dentro de si muitos, e não
apenas um. Era um ser fragmentado e por isso não podia viver em família, amar
a esposa ou brincar com os filhos. Mas, quando Jesus entrou na sua vida, restaurou-lhe a identidade. E o que Jesus fez depois? Mandou-o de volta para casa, pois só então – ele sendo ele mesmo – é que poderia viver a vida comum
em seu lar.
O Espírito Santo não rouba a identidade de ninguém, mas permite que o nosso
potencial se desabroche e expresse, com toda a intensidade, a riqueza e a beleza
que há dentro de nós. Pois, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade para
que sejamos aquilo que um dia Deus sonhou para a nossa vida.

Se o seu passado lhe trouxe muitas decepções, a partir de
agora, em Cristo, o mais importante não é aquilo que você foi,
mas aquilo que está sendo formado em você. E o melhor de
tudo é que a obra que Deus começou um dia em sua vida não
está concluída. Deus está apenas começando.
Por Daniel Rocha, pastor da Igreja Metodista Central em Santo André (SP)
“Ser você mesmo num mundo que está constantemente tentando
fazer de você outra coisa é a maior realização.”
Ralph Waldo Emerson, escritor e filósofo norte-americano
(1803-1882)

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 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 – Oficina:
Adoração: “Nossa Razão
Existencial. – Estilo de Vida!”;
16h00 – Oficina:
“Espiritualidade na Adoração”;
17h00 – Intervalo;
17h15 – Oficina:
“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.

Projeto Plantar, como contribuir?
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).
A Região precisa de recursos para financiar os projetos metodistas sem pesar
nos orçamentos das igrejas locais. Para conseguir boa parte dos recursos, faremos uso do programa Nota Fiscal Paulista. O programa funciona de maneira
simples: notas e cupons fiscais são revertidos em créditos. Nossa igreja, aqui em
Itaberaba, também está fazendo parte desse grande movimento regional. Traga suas notas e cupons fiscais, sem constar CPF ou CNPJ, e deposite na urna que está no fundo do templo. Contribua e faça parte desse sonho de sermos
“uma igreja, muitos lugares”!

Aniversariantes
22/10 José Eduardo Cândido de Freitas;
23/10 Silvana Cristina Zotto Sanguin;
24/10 Érica Kelly Amaral Pereira, Eula Laura Ladeia Gomes
e José Cleuton Feitosa;
25/10 Décio Ferreira Mendes;
27/10 João Felipe do Prado Barbosa;
28/10 Filipe Rodrigues da Cruz, Liany Carneiro e Rodrigo Rodrigues Marques.

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.

SERVIÇO
FECHAMENTO DA IGREJA
GUARDADOR DOS CARROS
INTERCESSÃO
MINISTÉRIO INFANTIL
LOUVOR
OPERADOR DE SOM
OPERADORA DO DATASHOW
OPERADOR DE CÂMERA
DIREÇÃO DO CULTO
PREGADOR

Escala de Serviço
HOJE (22/10)
Beth
Marcel
Tiago/Maria José
Roberta/Paulinha/Doroti
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pr. Tiago/Manoel
Pr. Acad. Lucas

PRÓX. DOMINGO (29/10)
Zé
Paulo
Edward/Silas
–
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Carol
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

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.

