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Pastoral

Carisma sem caráter

U

m dos maiores perigos
que enfrentamos como cristãos é o bombardeio de relativismos que sofremos o tempo todo. Num único dia, são inúmeras as ideias,
propostas e convites que tentam nos levar a fazer escolhas
que contrariam nossos valores
e nossa fé. Essa relativização se
dá de maneira muito sutil, quase que imperceptível, por meio
dos chamados sofismas. Trata-se de argumentos ou raciocínios concebidos com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, os quais, embora simulem um acordo com as regras da lógica, apresentam, na realidade, uma
estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa.
Um bom exemplo disso é quando alguém diz que “o importante é ser feliz, realizado, e fazer o que se quer, independentemente do que os outros pensam”. A princípio, esse discurso parece bem atraente e razoável, mas há nele um profundo sentimento de individualismo e de egoísmo, pois, se a sua felicidade pressupõe a infelicidade de outra pessoa,
algo de muito errado está acontecendo. A aparência da proposta é agradável, mas sua essência é pecaminosa.
Infelizmente, também no meio evangélico identificamos essas posturas sorrateiras e traiçoeiras. Jesus já havia nos alertado a esse respeito:
“Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores” (Mt 7:15). Sim,
Jesus já previa que viriam dias em que lobos se vestiriam de cordeiros,
ou seja, pessoas com más intenções, usadas pelo Diabo, se disfarçariam para trazer contenta, divisão e destruição.
O que mais vemos por aí são pessoas com muito carisma, mas pouco ou
nenhum caráter. Pessoas que têm um discurso atraente, falam boni-

to, têm boas ideias, são simpáticas, sedutoras, carismáticas e até têm um
discurso pró-Reino de Deus. Mas tudo isso não passa de máscaras para
esconder suas verdadeiras intenções: a exploração das pessoas, a ganância pelo poder e o desejo incontrolável de reconhecimento e ostentação.
O apóstolo Pedro também alertou a igreja ao declarar que Deus vê o coração, e não a aparência. Portanto, carisma sem caráter não passa de uma
serpente que, por não poder ser o que queria ou por não poder voltar a ser
o que já foi um dia, tenta levar para o buraco tantos quantos puder. Precisamos estar alerta em relação a essas pessoas que rondam a nossa vida.
Elas estão no trabalho, na faculdade e, infelizmente, podem estar na família e até dentro da igreja. Essas pessoas, com muito carisma, mas sem caráter, tentam, por meio de sofismas, relativizar nossa caminhada.
Mais uma vez, a Bíblia é que nos traz a orientação de como lidar com tais
pessoas e situações. A sequência do texto de Mateus, no versículo 16, nos
declara: “Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos
espinheiros, ou figos dos abrolhos?” (Mt 7:16). O fruto evidencia a verdadeira intenção de qualquer pessoa.
As palavras do sacerdote Gamaliel também nos ajudam nessa questão: “E
agora digo-vos: Dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este
conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la” (At 5:38,39). O tempo é nosso maior aliado nesse processo. O tempo revela quem é quem na história – e o que é de Deus permanece.
Que o Senhor nos dê a graça de agir com as pessoas sempre com clemência, mas também nos dê astúcia para nos livrarmos de todo engano e de toda mentira que tentem nos abalar.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Salteadores e mercenários de guerra nada são em comparação
com um falso profeta, que, com sua língua, mata as pessoas que o
escutam ou que leem seus escritos.”
Martinho Lutero, teólogo reformador alemão (1483-1546)
Reflexão

Civilização e barbárie

A

Loja saqueada em Vitória (ES)

nalisando o episódio ocorrido recentemente no Estado
do Espírito Santo, percebemos como é tênue a fronteira entre
a civilização e a barbárie. Quando os
policiais militares capixabas entraram em greve, pudemos perceber o
quanto a “ação repressora” da PM
faz falta no nosso dia a dia.

Muitos não gostam da polícia. Entretanto, se formos pensar, vamos constatar que a PM é um símbolo de garantia da manutenção da ordem e da segurança. Nesse episódio específico, observamos como essa instituição é
de vital importância para a população.
Sem a polícia nas ruas de Vitória e de outras cidades do Espírito Santo, algumas pessoas perderam totalmente as regras de civilidade e, livres, puderam colocar para fora seus instintos mais animalescos. Tais indivíduos
foram capazes de matar pessoas e invadir residências e casas comerciais,
roubando a população sem o menor pudor ou constrangimento, como se
tudo fosse liberado e permitido. Foi como se tivessem o direito de apropriar-se de algo que não era seu, mas que poderia ser tomado sem nenhum
problema, pois ali não havia mais a lei para cerceá-los.
Lembro-me de como, na minha infância, tínhamos respeito pelos policiais.
Eles eram admirados (e temidos) pela população e muitas vezes considerados até amigos, alguém em quem se podia confiar.
É claro que em toda ocupação existem os maus profissionais – maus advogados, maus médicos, maus pastores, maus engenheiros... e maus policiais também. Mas é importante destacar o verdadeiro valor dos policiais
que cumprem o seu dever. Não raramente, eles têm de enfrentar situações
de risco, entrando em lugares onde ficam totalmente vulneráveis, sem saber de onde virá o projétil que poderá acabar com suas vidas, deixando esposas, filhos e mães chorando sua perda.
Muitos podem dizer: “Mas essa é a profissão deles! São pagos para isso!”.
Sim, é a profissão deles. Mas, no Estado do Espírito Santo, por exemplo,
como em outros lugares do país, os policiais não estão sendo valorizados
como deveriam.
Aonde quero chegar? Por que, em apenas algumas horas sem policiamento, os indivíduos perderam o senso de civilidade e partiram para a violência? Na verdade, além da crise econômica que assola o Brasil, vivemos
uma crise moral.
Em outros países, quando uma autoridade é denunciada por corrupção, ela
renuncia a seu cargo, alegando não ter mais condições éticas de permanecer nele, e muitas vezes chega a suicidar-se, como ocorreu na Coréia do
Sul e no Japão. Aqui no Brasil, entretanto, muitos dos políticos investigados por corrupção acham que não têm nada a declarar, que não sabem de
nada e que estão sendo acusados injustamente.
E tudo vai ficando cada vez pior, enquanto a crise ética vai se aprofundando cada vez mais. Perdeu-se a bússola moral. Estamos sem referências éticas e de cidadania. Diante disso, muita gente acha que os políticos sempre
vão agir dessa forma e que, portanto, cada “cidadão de bem” tem de levar
vantagem de alguma maneira.

Nós, cristãos comprometidos, devemos lutar contra isso, atuando em favor
da fé e pela libertação do nosso país da corrupção e da injustiça social, que
faz o outro sentir-se humilhado e incapaz de levar sua vida com dignidade e
honra. Eu creio que a fé e a política podem andar juntas.
O cristão deve lutar para que se elejam políticos sérios e comprometidos
com a moral e a ética em todos os setores da sociedade. Cada vez que nos
concentramos somente nos nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com o outro, estamos usando dois pesos e duas medidas, ou seja, não estamos sendo imparciais em nosso julgamento.
Que Deus nos ajude nessa luta!
Por Adriana Feitosa,
membro da Igreja Metodista em Itaberaba
“O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos,
nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons.”
Martin Luther King, pastor e ativista político
norte-americano (1929-1968)

Avisos
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 próximos pregadores que participarão da programação especial do
mês de aniversário:
Hoje Bispo José Carlos Peres, da 3ª Região Eclesiástica;
26/3 Pastor Jonas Barreto, superintendente distrital.
Culto Transbordante
Quando: 8 de abril de 2017, às 19h30;
Local: Igreja Metodista em Itaberaba;
Toda a igreja está convidada para esse tempo único de intercessão, louvor,
ministração e comunhão.
Mocidade – Geração Transbordante
Vigília de oração
Dia 7 de abril de 2017 (sexta-feira), a partir das 20h00, faremos a primeira vigília do ano em nossa igreja. Será um tempo muito especial de oração
e intercessão, quando apresentaremos a Deus nossas lutas, expectativas
e sonhos para que Ele possa agir e intervir com Sua graça e favor. Participe e experimente o agir de Deus em sua vida de maneira única e especial!

Seminário de Libertação.
Data: 25 de março de 2017 (sábado que vem)
Preletor: Pastor Jonas Barreto
Programação:
9h00 Abertura;
9h30 Seminário;
12h00 Almoço;
13h00 Seminário;
15h30 Encerramento.
Inscrições: Procure a irmã Marilene e se inscreva.
O seminário é para toda a igreja.
Aniversariantes
20/3 Elísio Amaral Silva e Marcia Helena Botelho Silva;
21/3 Deborah Juliana dos Santos Zacara e
Roberta Carli Nogueira;
25/3 Iris Meira Nascimento.
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 Gina, do sr. Jarbas (pai da
Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da d. Juraci, da D. Leonor (mãe do Oséias), 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);
• Pela Missionária Mariana Wada;
• 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 (19/3)
Emerson
Tuca
Roberto/Marilene
Mariana/Roberta/Aline
Geração Eleita
Tiago
Bel
Guto
Pr. Tiago/Pra. Laura
Bispo José Carlos Peres

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 (26/3)
Weslley
Wil
Silas/Renata
Não haverá atividade
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Dinda
Pr. Tiago/Pra. Laura
Pr. Jonas Barreto

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 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.

