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Pastoral

Caráter com carisma

C

onforme abordamos
na edição passada do
Boin (19/3), há quem
tenha muito carisma, mas
pouco ou nenhum caráter. Entretanto, há pessoas com caráter que também são muito
carismáticas.
Na lógica do Reino de Deus, a
essência é sempre mais importante do que a forma, diferentemente do que vivemos na sociedade contemporânea. Sobretudo com o advento das redes sociais, na última década, nós acompanhamos e alguns participam ativamente do apogeu da
estética em detrimento da ética. Se, no Reino de Deus, as pessoas são
definidas pelos valores e princípios que pregam e praticam, nas redes sociais o valor de cada um está na superexposição a que se submete, no filtro que usa em suas fotos e no volume patológico de autoendeusamento.
“Sermão do Monte”, por DiAne Gillespie

Longe de insinuar que quem faz uso das redes sociais não tem caráter, entendo que o grande perigo e o maior problema é quando o caráter das pessoas é medido pela forma como elas se expõem na rede. Caráter é algo que se percebe, se avalia e se conhece na caminhada juntos, no dia a dia, no convívio real e concreto, sem filtros.
Na vida religiosa, dizemos que uma pessoa ou uma igreja é carismática quando expressa, de forma visível e audível, os dons do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, cremos que pessoas ou igrejas sem essas características não são carismáticas. Entretanto, de acordo com
a Palavra de Deus, toda igreja que confessa Jesus Cristo como único
Senhor e Salvador e O adora em espírito e em verdade é carismática.
Por que afirmamos isso? Porque “carisma”, palavra que vem do grego (charisma - χαρισματων - khar’-is-mah), significa “dom”, “um
dom da graça”, “um dom gratuito”. Os “dons” ou “carismas” são
derramados nas igrejas cristãs por Jesus Cristo, mediante o Espírito
Santo. Logo, toda igreja que se reúne em Seu nome é resultado da
“graça” ou do “carisma” que Deus concede.

Por isso, podemos afirmar, com toda certeza, que Jesus conseguia,
ao mesmo tempo, ter caráter e ser carismático. Ele não tentava transmitir às pessoas uma imagem agradável e positiva almejando a aprovação delas. Ele simplesmente era quem de fato era: um homem com
princípios, simples, sincero, íntegro, justo, forte e sensível. Já o carisma de Jesus não significava exata e exclusivamente que Ele era simpático, agradável, descontraído e atraente, ainda que muitas vezes apresentasse tais características. Seu carisma era fruto da ação graciosa do
Pai em Sua vida e por meio dela.
O que nós precisamos, dentro e fora da igreja, é de indivíduos semelhantes a Jesus, ou seja, pessoas que tenham caráter, antes de qualquer coisa, que sejam íntegras, coerentes, constantes e, principalmente, que zelem pela verdade e a amem.
O caráter de Jesus se misturava com Seu carisma, pois ambos eram
frutos da presença do Espírito Santo em Sua vida. Pessoas como Jesus, com caráter e carisma, são naturalmente agradáveis, felizes,
atraentes, simpáticas e persuasivas. São indivíduos com os quais temos o prazer de conviver e nos quais conseguimos confiar e seguir.
Ainda que tais pessoas não falem tão bem nem sejam tão convincentes e articuladas, sabemos que suas intenções são
verdadeiras, pois, acima de sua aparência, há uma essência verdadeira.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“Os homens são como os astros; alguns geram sua própria luz,
enquanto outros apenas refletem o brilho que recebem.”
José Martí, poeta e jornalista cubano (1853-1895)

Pastoral

Como enxergamos o mundo

U

m senhor beirando os 80
anos de idade
descansava no banco
da praça de uma cidadezinha do interior
quando foi abordado
por um homem que
acabara de estacionar
seu carro à sombra de
uma árvore:

“Bom dia, senhor! Como vai?”
“Bom dia, meu amigo!”, respondeu o idoso.
“O senhor mora por aqui?”, perguntou o motorista.
“Sim, desde que nasci”, disse o idoso, com tom de satisfação.
Ao que o visitante explicou: “É o seguinte: eu e minha família estamos
de mudança para cá no final deste mês e eu gostaria muito de saber como é o povo daqui. O senhor pode me ajudar?”.
O idoso, então, disse ao homem: “Ajudo sim! Mas antes eu gostaria de
lhe perguntar uma coisa: como são as pessoas da antiga cidade em que
o senhor vivia?”.
Sem constrangimento, o futuro morador falou: “Ah, de onde eu venho
as pessoas são muito boas, um povo hospitaleiro, amigo. Todos se dão
muito bem. Eu amo aquele povo! Só estou saindo de lá porque a empresa em que eu trabalho abriu uma filial nesta cidade e me colocou como diretor”.
Satisfeito com a resposta, o idoso comentou: “Pois você é uma pessoa
de sorte! Esta cidade é exatamente como a sua. Tenho certeza de que
sua família vai gostar muito do nosso povo. Somos muito gente boa, sabe? Pra falar a verdade, você acabou de ganhar um novo amigo! Meu
nome é José. Muito prazer!”.
O homem agradeceu o idoso pela gentileza e hospitalidade, voltou para
o seu carro e foi embora.
Horas mais tarde, outro homem também chegou à praça da cidadezinha
e, curiosamente, fez a mesma pergunta ao idoso, que continuava desfrutando daquele belo dia de sol: “Senhor, boa tarde! Estou pensando
em me mudar pra cá e gostaria de saber como é o povo desta cidade”.
Então o idoso lhe perguntou: “E como era o povo da cidade em que você morava, meu amigo?”.
Meio sem entender, o homem respondeu: “Vixe! Era um povinho muito
sem educação, sabe? Um bando de gente orgulhosa, preconceituosa,
arrogante e mesquinha. Só pro senhor ter uma ideia, eu morei mais de
15 anos lá e não fiz um amigo sequer!”.
Com voz calma, o senhor de cabelos brancos disse ao homem: “Sinto muito, filho, mas infelizmente você vai encontrar exatamente o mesmo tipo de gente na nossa cidade. As pessoas daqui não são amigas de
ninguém, são orgulhosas, vivem de cara fechada, uma tristeza, meu filho! Eu aconselho você a procurar outra cidade para morar, pois o povo
daqui vai decepcioná-lo muito!”.

O pipoqueiro da praça, que havia assistido as conversas daquele senhor
com os dois homens, não se conteve e perguntou: “Seu José, o senhor
me desculpe, mas eu não pude deixar de ouvir as conversas que o senhor teve com aqueles dois homens. Como pôde responder a mesma
pergunta com duas respostas tão diferentes?”.
Rindo da curiosidade do pipoqueiro, seu José respondeu: “Ah, meu bom
amigo! Nós sempre vemos e julgamos o mundo a partir da nossa visão,
a partir de quem nós somos. Uma pessoa preconceituosa, por exemplo,
vai enxergar apenas as pessoas preconceituosas da cidade; uma pessoa briguenta só verá as pessoas complicadas do lugar. Já uma pessoa
generosa e de bom coração achará outras pessoas iguais a ela”.
“Como assim, seu José? Não entendi o que o senhor quis dizer”, falou
o pipoqueiro.
O idoso, então, explicou: “Aquele homem que veio aqui pela manhã vai enxergar as pessoas boas e amigas de nossa cidade; já o segundo, que acabou de ir embora, só enxergará os orgulhosos, os preconceituosos e os
arrogantes. Entenda uma coisa, rapaz: o mundo depende da visão que temos. O exterior sempre refletirá o que temos guardado no nosso interior”.
Disse Jesus: “Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem
bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem
maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são!” (Mt 6:22,23).
Extraído e adaptado do site www.pastorantoniojunior.com.br.
“Sua visão se tornará clara somente quando você olhar
para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha.
Quem olha para dentro acorda.”
Carl Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço (1875-1961)

Avisos
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!
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

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”.
Veja o próximo pregador que participará da programação especial do
mês de aniversário:
Hoje (26/3) Pastor Jonas Barreto, superintendente distrital.

No próximo domingo (2/4), 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!

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

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 (2/4)
Murillo
Dinho
Tiago/Edward
Ana Carol/Carolzinha/Rosa
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pra. Laura/Manoel
Pr. Tiago

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.

