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Pastoral

Curar também é tarefa da igreja
“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua
alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força; amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Marcos 12. 30-31).
título desta pastoral é, na
verdade, o nome de um livro
escrito pelo psiquiatra argentino Ricardo Zandrino. Esse autor tem uma grande preocupação em
que a igreja se perceba como uma
comunidade terapêutica, agente de
cura. O propósito da igreja é salvar
vidas. Na Bíblia, “salvação” e “saúde” são expressões paralelas e superpostas. A palavra hebraica shalom designa o desejo tanto pela saúde quanto pela paz, renovação espiritual e reabilitação social.

O

“O Curativo Abraço de Deus”,
por Kerstin Berthold

O termo soteria, que no grego é utilizado para salvação, indica também a totalidade e integralidade da pessoa, ou a sua própria saúde. Portanto, a verdadeira missão da igreja não
é só salvar o indivíduo para uma vida eterna, mas, sim, salvá-lo e curálo para o hoje, para uma nova vida no presente. A partir do momento em
que somos salvos, podemos nos sentir amados, acolhidos, respeitados e
motivados a participar do corpo de Cristo e de sua missão.
Eu e você somos agentes de cura e integração na igreja. Segundo o teólogo gaúcho Lothar Carlos Hoch, um dos organizadores do livro Comunidade Terapêutica – Cuidando do Ser Através de Relações de Ajuda, a
Igreja tem muitas ferramentas terapêuticas a oferecer às pessoas que
estejam enfermas espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente: aceitação, confissão de pecados, perdão, absolvição, louvor, jejum, oração,
meditação e participação nos sacramentos. Todos esses elementos são
ferramentas de cura.
Você consegue enxergar essas ferramentas sendo utilizadas em nossa comunidade? Você tem se apropriado dessas ferramentas? Estes são instrumentos para uma única e simples ação: amar. O amor genuíno cura, liberta,
traz sentimento de pertencimento e nos eleva até o Nosso Pai e Criador.

Uma igreja que cura, é uma igreja que ama. Você tem se sentido amado?
Você tem amado ao seu próximo indistintamente? A marca de uma igreja
que cura é o amor.
Meu desejo como pastora, para este ano de 2017, é que
sejamos uma comunidade terapêutica que cura por meio
do amor.
No amor de Jesus,
Pra. Laura Valentin
“A ciência poderá ter encontrado a cura para a maioria dos males,
mas não achou ainda remédio para o pior de todos:
a apatia dos seres humanos.”
Helen Keller, escritora e ativista social norte-americana (1880-1968)
Reflexão

Dragão-de-komodo

O

dragão-de-komodo,
ou
crocodilo-da-terra, é uma
espécie de lagarto que vive nas ilhas de Komodo, na Indonésia. Pertencente à família dos Varanidae, é a maior espécie conhecida. Chega a medir 3 metros de
comprimento e a pesar 110 quilos,
podendo deslocar-se a 20 quilômetros por hora.

Alimenta-se principalmente de carniça, mas também pode caçar e fazer
emboscadas a presas, incluindo invertebrados, aves e mamíferos. Consegue localizar uma carcaça de animal a quilômetros de distância e é capaz
de devorá-la por completo.
Ele tem uma peculiaridade: no interior de sua mandíbula, existem bactérias
letais. Assim, a presa que consegue escapar de suas garras vai acabar morrendo por infecção. Aí ele a persegue sem pressa, consumando seu intento.
Não raramente, algumas pessoas fazem como o dragão-de-komodo: “mordem” a vítima com uma “boca venenosa” e, lá na frente, vão abatê-la, isto
é, vão esperar que ela caia.
Uma palavra negativa, repleta de ódio ou capaz de provocar contenda pode
destruir a pessoa atingida, se não imediatamente, dentro de um certo tempo.
Uma atitude como essa pode tirar da vítima a capacidade de sonhar, de realizar
algo em sua vida. Algo que lhe daria alegria e alento. Ela passa a sentir-se incapaz, pequena, sem valor, desmoralizada e sem nenhum apoio. O ataque recebido não resulta em morte física, mas pode ter repercussões por toda a vida.
Geralmente, quem ataca dessa forma se sente superior, melhor do que o
outro, e sua atitude lhe dá uma sensação de prazer, já que ele é insensível
ao sofrimento do seu “alvo”.

Algumas pessoas têm o dom de ser “ladrões de alegria”. São incapazes de
alegrar-se com o contentamento ou com o sucesso do outro, e muitas vezes
agem como o dragão-de-komodo. Você conta algo que te traz profunda felicidade, que pode ser muito simples, mas tem grande importância pra você naquele momento. Aí, aquela pessoa tóxica vem com um balde de água
fria, desprezando seu empenho em realizar aquele sonho. Isso o deixa profundamente triste e abatido. Reerguer-se, pode custar muito ou mesmo nem
acontecer, levando você ao desânimo.
Jesus nunca despreza ninguém. Ao contrário, Ele se alegra com nossas vitórias, por mínimas que sejam. Ele sabe o quanto aquilo nos custou. O Mestre não desprezou nem a dúvida de Tomé, um de Seus discípulos, que disse que só iria crer na ressurreição de Cristo se pudesse tocar com seus próprios dedos as marcas deixadas pelos cravos nas Suas mãos (Jo 20:2729). Quando os discípulos estavam reunidos e escondidos, Jesus ressurreto
apareceu no meio deles e, dirigindo-se a Tomé, mostrou-lhe as Suas mãos.
Os discípulos poderiam ter ficado abatidos com as palavras cheias de dúvidas
de Tomé e até ser contaminados por sua incredulidade. Mas Jesus conhece
nossas limitações e nos ajuda a vencê-las, desde que busquemos Seu auxílio.
Quanto à nossa própria língua, devemos ser agentes de Deus, e não serventes do diabo. Que nossas palavras gerem vida e não morte. Que sejam palavras benditas. Se Cristo habita em nós, temos de ser diferentes do que o
mundo prega como correto.
Jesus nos convida a sermos pacificadores, conciliadores, e
não assassinos de sonhos.
Por Adriana Feitosa,
membro da Igreja Metodista em Itaberaba
“Quem afirma que não é feliz poderia sê-lo com a felicidade do
próximo, se a inveja não lhe tirasse esse último recurso.”
Jean de La Bruyère, moralista francês (1645-1696)
Meditação

Onde encontrar alegria

“O Senhor confia os seus segredos
aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança” (Salmo 25:14).

A

s pessoas têm visões diferentes sobre a vontade de
Deus. Algumas imaginam a
Sua vontade como algo que Ele efetivamente esconde de nós. Algo como
um coelhinho da Páscoa divino, que
oculta seus ovos de ouro em algum
lugar e, quanto mais nos aproximamos deles, mais pistas recebemos.

Para outros, o conceito da vontade de Deus é algo horrível ou indesejável,
como uma dieta. Todas as coisas que você gosta de comer estão fora da
dieta e você não pode ter nada daquilo que é bom. É assim que algumas
pessoas veem a vontade de Deus. Elas pensam, na melhor das hipóteses,
que ela é cansativa e, na pior das hipóteses, que é horrível.
Essas duas visões estão incorretas. Há alegria em andar de acordo com a
vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu para os crentes romanos: “De
forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com
vocês desfrute de um período de refrigério” (Rm 15:32).
E nos foi dito em Isaías 55:12: “Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos
em paz; os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas
as árvores do campo baterão palmas”.
Na vontade de Deus, existe alegria e paz. E, quando você está fora dela, há
tormento e tumulto. O homem mais atormentado é aquele que, sabendo o
que é certo, não o faz. Este é pior do que aquele que não crê, que nunca ouviu a verdade da Palavra de Deus. Se você sabe o que é certo e foge disso,
sua vida será especialmente difícil.
Como alguém que crê, você é amigo de Deus. E Ele quer
revelar a Sua vontade para você. É nela que está a alegria!
Por Greg Laurie, em “Devocionais Diários”

Avisos

Hoje (5/3), 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!

Cursos da Escola Dominical: último dia de inscrições!
Inscreva-se num dos cursos que serão oferecidos em 2017:
“Panorama do Antigo Testamento”
(professor Silas – duração 1 ano);
“Panorama do Novo Testamento”
(professora Claudete – duração 1 ano);
“Oração e Intercessão na Bíblia”
(profa. Marilene – duração 6 meses); e
“Ética e Finanças à Luz da Bíblia”
(professores Wesley e Pra. Laura – duração 6 meses).
Faça sua inscrição com a Doroti, com a Deise ou com a Rosa.
Dízimo: não deixe para amanhã!
Sua contribuição é fundamental para o crescimento de nossa igreja. Para
tornar-se um dizimista regular, solicite o envelope apropriado ao irmão Wesley. Assuma esse compromisso com Deus ainda hoje!

Preparação para novos membros
Quem deseja tornar-se membro da Igreja Metodista precisa preparar-se. Por
isso, abrimos um curso para novos membros, que será ministrado nos domingos de março, abril e maio, a partir das 17h30. Os interessados devem
procurar o Pr. Tiago.
Aniversário da nossa igreja
Neste mês de março, estamos completando 64 anos de vida e missão metodista na Freguesia do Ó e celebrando o privilégio que o Senhor nos tem
dado de manifestarmos o Seu Reino aqui na Terra. Neste ano, a temática do
aniversário é “Uma Comunidade de Discípulos e Discípulas”. Confira os pregadores que participarão da programação especial do mês de aniversário:
Hoje Missionária Nora Nei, da Igreja Resgate;
12/3 Bispo Ildo Mello, presidente da Igreja Metodista Livre;
19/3 Bispo José Carlos Peres, da 3ª Região Eclesiástica;
26/3 Pastor Jonas Barreto, superintendente distrital.

Aniversariante
1º/3
3/3
5/3

Marcelo Ponciani Gil Munhoz;
Beatriz dos Santos Chinello;
Antônio Roberto Ramos Nogueira.

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, do Antônio (marido da Laodiceia), do Carlos (irmão do Márcio), da Beth Ladeia,
da Cida (cunhada da Silvana), da d. Cida Barçante,
da d. Domi, da Fabiana (sobrinha da Maria José), da
Gina, do sr. Jarbas (pai da Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da d. Juraci, 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 Maria José Cassu (de Santana de Parnaíba), 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 Rosimeire (irmã da Roseli de
Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi Marques
(mãe do Cláudio), do Wanderlei e do Wilson (cunhado da Maria José);
• 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);
• Pelo crescimento quantitativo, espiritual e orgânico da nossa igreja;
• Pelo ministério do Bispo José Carlos Peres, da nossa Região.
Para incluir pedidos de oração no Boin, procure o Pr. Tiago.

Escala de Serviço
HOJE (5/3)
Pastores
Marcel
Edward/Manoel
Bia B./Larissa/Doroti
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Guto
Pr. Tiago/Claudete
Missionária Nora Nei

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 (12/3)
Mariana
Paulo
Manoel/Nurimar
Bia S./Giulia/Silvana
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Roseli de Brito
Bispo Ildo Mello

Assista as transmissões ao vivo dos cultos em nosso site.
Reveja também as transmissões dos domingos anteriores no site
www. metodistaitaberaba. com. br ou
www.livestream.com/metodistaitaberaba

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
Tiago e Laura
Laura
20h
20h
20h
19h
19h
Noite Tiago20h
e Laura
Tiago
Tiago
Tiago e Laura
Tiago
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.

