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“ Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre ”

Pastoral

Reforma de caráter

D

Martinho Lutero, em vitral do século 19

aqui a dois dias, celebraremos os exatos 500 anos da Reforma Protestante. Em 31 de
outubro de 1517, o monge
agostiniano Martinho Lutero iniciava um movimento para trazer a Igreja à pureza original do cristianismo, segundo as Escrituras. E hoje, como estamos?

Lutero é um dos homens sobre os quais se pode dizer que sua obra alterou
profundamente a história do mundo. Não era um articulador político e muito
menos um ativista social. Movia as pessoas pelo poder de uma profunda fé,
resultante de sua inabalável confiança em Deus.
Nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Alemanha. Graduouse como mestre em artes em 1505, começando, também nesse período,
seus estudos na área de direito. Sete anos depois (1512), receberia o grau
de doutor em teologia. Apesar de todo esse preparo, não foram seus conhecimentos nas áreas do direito, da teologia ou das artes que o levaram a promover profundas mudanças na Alemanha e, consequentemente, no mundo,
e sim o forte sentimento de pecaminosidade e sua convicção da salvação unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo.
Nos dias de Lutero, o Papa Leão X, com o propósito de levantar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, a qual seria um dos monumentos
mais relevantes de Roma, comissionou, dentre outros, o monge dominicano
Johann Tetzel para a venda de indulgências – uma espécie de certificado de
perdão dos pecados concedido pela Igreja. Lutero pregou contra isso, afirmando que somente uma reta relação pessoal com Deus poderia trazer a salvação. E, em 31 de outubro de 1517, afixou suas para sempre memoráveis
“95 Teses” na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que servia para divulgar boletins da universidade em que lecionava. Com esse ato, Lutero deu
origem ao maior movimento na igreja cristã, que havia se distanciado das Escrituras e introduzido doutrinas e práticas estranhas.
Já há algum tempo, tenho ouvido em diversos lugares e em diferentes contextos que o Brasil está prestes a passar por um grande avivamento, o qual
provocará uma profunda e inevitável reforma nas igrejas evangélicas bra-

sileiras. Creio que essa profecia é legítima e verdadeira. E, mais do que isso, oro
para que esse avivamento de fato aconteça e para que nossa comunidade local seja agente e também alvo dessa transformação. Contudo, essa reforma das
igrejas evangélicas passa, antes de tudo, pela reforma que precisa ocorrer na vida de quem faz parte delas.
O movimento reformista de Lutero começa primeiro dentro do seu coração, dentro da sua mente e no mais íntimo do seu caráter. Uma igreja que reconhece suas falhas e limitações e deseja renovação e santificação é fruto de homens e mulheres que buscam ardentemente ter seus caracteres transformados pelo Espírito Santo. Práticas transgressoras e pecaminosas no meio evangélico são reflexo de uma geração com um caráter doente, infectado pela ganância, pela corrupção, pela vaidade, pelos sofismas, pela autopiedade e pela autojustificação.
Que o Senhor da Igreja não deixe de nos reformar dia a dia, de
dentro para fora, e que caracteres firmados na pessoa de Cristo gerem uma Igreja que corresponda ao chamado de Deus de
ser sal e luz no mundo!
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Todo ensinamento contrário às Sagradas Escrituras
deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres.”
Martinho Lutero, teólogo alemão,
um dos líderes da Reforma (1483-1546)
Reflexão

500 anos da Reforma Protestante:
como anda o corpo de Cristo?

É

certo que cremos e professamos que Igreja é corpo vivo de
Cristo. Ele é o Cabeça (Ef 1:22;
1 Co 12:12ss). Todo(a) aquele(a) que
n’Ele crê e O confessa como Salvador
é parte desse corpo. Essa figura de
linguagem usada nas Escrituras favorece a nossa compreensão quanto ao
desenvolvimento desse corpo no decorrer dos séculos. Tendo por cabeça
alguém santo e perfeito e tendo por corpo pessoas imperfeitas e pecadoras, há
de se esperar que nem tudo caminhe como desejado.
Não é tudo que o Cabeça pensa e diz que o corpo compreende com facilidade.
Consigo imaginá-lo desta forma: firme no comando e incerto nas ações. Ou seja, Jesus não erra, mas o seu corpo sim. As passadas nem sempre são firmes e
seguras. Embora o Cabeça seja absolutamente íntegro, o restante do corpo oscila entre o acerto e o erro. Se não optar por total obediência ao Cabeça, certamente poderá provocar quedas e feridas. Era o que se dava com a Igreja no século XVI, culminando com um movimento de transformação: a chamada Reforma Protestante.

Por aproximadamente 300 anos, a Igreja de Cristo não conheceu templos. Ela
era perseguida e tida como subversiva e prejudicial à ordem. E, quanto mais perseguida, mais crescia. A violência e a matança de pessoas cristãs não foram suficientes para detê-la. Percebendo essa força e essa determinação da Igreja, o
Império Romano mudou de tática: decidiu declarar-se cristão, e todas as pessoas do reino precisavam tornar-se cristãs. Sem perseguição, houve adesão de
pessoas que, na verdade, não amavam a Cristo. Quando o Estado se junta com
a Igreja, geralmente o corpo desanda. Se os interesses não são os mesmos, como andar bem com dois Cabeças?
A Igreja foi se transformando. Enriqueceu. Clericalizou-se. Uniu-se aos interesses dos governantes e dos países. Até o ponto de vender a salvação nos templos: garantia seu lugar no céu quem pagasse por ele. O Cabeça já não era ouvido e muito menos obedecido. Embora a Igreja permanecesse viva, a religiosidade cristã ocupava a liderança. E, consequentemente, desvirtuava os princípios de fé. Quem pode esconder a luz sob um alqueire? Ninguém. Se tentar, ela se apaga. E é assim que Deus levanta pessoas para auxiliar na restauração desse corpo.
Vem o tempo da Reforma Protestante. Nessa realização histórica, a figura mais
conhecida é a de Martinho Lutero. Lendo as Escrituras, ele percebeu que o corpo de Cristo estava distante das orientações do Cabeça. Essas percepções de
Lutero foram seguidas por outros(as), que levaram adiante esse movimento de
mudanças. Como fruto desse movimento estão algumas ênfases: somente a Bíblia é regra de fé; somente a Graça de Deus permite a salvação; somente Deus
é o Senhor; somente Jesus é o Cabeça da igreja (posição que contraria a autoridade papal); e vivemos somente para a Glória de Deus.
Esses fundamentos revolucionaram a igreja existente. Já não se via o papa como autoridade máxima da Igreja; a Bíblia passou a ser traduzida e colocada nas
mãos dos fiéis; já não se pagava mais pela salvação; a expansão missionária ganhou um espaço considerável; e as celebrações cúlticas passaram a ser acessíveis aos adoradores e adoradoras. Por outro lado, possibilitaram-se as divisões
denominacionais; houve um massacre de camponeses e camponesas adeptos
da Reforma; as diferenças passaram a ser motivo de intolerância; e surgiram as
guerras religiosas.
Mais uma vez o corpo acerta e desacerta. Ler e conhecer essa história é muito positivo para a Igreja. Ocorre que, sendo a Igreja um organismo vivo, formado
por Jesus e por pessoas que O confessam, então está e sempre estará sujeita a
desviar-se da vontade de Deus.
Neste tempo de celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, o corpo de
Cristo deve sempre se autoavaliar. Como anda o corpo de Cristo hoje? Temos
ouvido o Cabeça? Temos atendido ao que Ele diz? Imaginando esse corpo a partir do que você vê hoje, o que diria acerca dele? Se fosse possível tirar uma foto
desse corpo, que imagem você acha que veria?
Creio que vale a máxima “Igreja reformada, sempre se reformando”. Que, como corpo, ouçamos a voz do Mestre.
Bispa Marisa de Freitas Ferreira, presidente da
Região Missionária do Nordeste (Remne) da Igreja Metodista

“Onde quer que vejamos a Palavra de Deus pregada e ouvida com pureza,
ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas.”
João Calvino, teólogo francês,
um dos líderes da Reforma (1509-1564)

Avisos
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 3ª RE precisa de recursos para financiar os projetos metodistas sem pesar no
orçamento 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”!

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.

Renovação anual do No Cenáculo
Para sua vida devocional diária, recomendamos o No Cenáculo, um dos devocionários mais utilizados no mundo e uma excelente ferramenta para você se encontrar com Deus todos os dias. O prazo para renovação e pagamento é até 18
de novembro de 2017. Os interessados devem falar com a Delta.
Valor da renovação: R$ 31,00.

No próximo domingo (5/11), 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!

Aniversariantes
30/10 Beatriz Lakatos Pereira,
Danilo José Sanguin e Flávia Pini;
31/10 Heloísa Helena Pereira de Oliveira,
Manoel Gomes de Arrais e Mariana Carneiro;
3/11 Maria Rosária Teotônio.

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 (29/10)
Zé
Paulo
Edward/Silas
–
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Crianças
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 (5/11)
Weslley
Tuca
Tiago/Edward
Bia Bentley/Deborah/Silvana
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pra. Laura/Carol
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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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.

