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Pastoral

Bondade desproporcional

U

m dos sentimentos
mais primitivos da
humanidade é a vingança, como podemos constatar pela história de Caim e
Abel. Cheio de ira e de inveja, Caim decidiu matar seu
irmão simplesmente para se
vingar. Ou seja, como Abel
deixou Caim triste, este se
achou no direito de revidar. É
“Caim e Abel”,
por Keith Vaughan (1946)
certo que seu revide foi absolutamente desproporcional, mas sua sede por vingança foi saciada.
Por incrível que pareça, séculos depois essa prática se transformou
em lei, a fim de legitimar e conter a vingança desproporcional: a chamada Lei de Talião. Do latim lex talionis (lex: lei; e talis: tal, idêntico),
a Lei de Talião significa a rigorosa reciprocidade entre o delito e a pena. Daí a máxima inspirada na lei: “olho por olho, dente por dente”.
Essa lei tem sua origem no Código de Hamurábi, de 1790 a.C., instituído no Império Babilônico, mas foi difundida e amplamente aplicada no período do Império Romano.
Ao estabelecer as estacas doutrinárias do Seu ministério, no sermão
do monte, Jesus aborda essa questão com Seus ouvintes, já acostumados com a barbárie, o sadismo e o rigor romano. Ele cita explicitamente a máxima que sintetizava a Lei de Talião (Mt 5:38), mas, como
fez durante todo aquele sermão, identifica os valores e práticas correntes naquele tempo e apresenta o contraponto da proposta do Reino de Deus. Por isso, Ele diz na sequência: “Eu, porém, vos digo: não
resistais ao perverso; mas, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra”. E acrescenta: “Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem” (Mt 5:39 e 44).
A proposta de Jesus para Seus ouvintes (e isso nos inclui) é de que
devemos fazer exatamente o contrário do que as pessoas dizem que
se deve fazer, ainda que isso seja uma lei, pois, se tal prática fere
os princípios de Deus, deve ser desprezada e, mais do que isso, devemos agir com espírito contrário, fazendo o bem para os que nos
odeiam. O apóstolo Paulo sintetizou esse princípio ao escrever pa-

ra a igreja em Roma, dizendo: “Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem” (Rm 12:21).
Às vezes, algumas pessoas me dizem que ficaram chateadas por não
terem sido cumprimentadas por alguém nos corredores da igreja. O meu
conselho, nesse caso, é sempre o mesmo: “Vá atrás dessa pessoa e a
cumprimente você”. Frequentemente, caímos em certos melindres tão
infantis que nos tornamos iguais ou piores do que aquela pessoa desapercebida ou malcriada.
A melhor forma de vencer uma oposição, uma intriga ou uma discórdia
é, primeiramente, colocar essa situação diante de Deus, fazendo o maravilhoso exercício de pedir para que Ele abençoe a pessoa ou as pessoas envolvidas. Em segundo lugar, devemos agir com uma bondade desproporcional. Ainda que seja contra nossa natureza ou nossa vontade, o
nosso espírito tem de vencer a nossa carne.
Não há nada mais constrangedor do que o amor. Por isso, se queremos a solução de um conflito, a melhor estratégia é tratar a pessoa bem,
com cordialidade e respeito. Quando uma pessoa espera de nós vingança e agimos com bondade, não cedemos às armadilhas
de Satanás, fortalecemos a nossa fé e caminhamos na direção da paz.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“O mal não pode vencer o mal. Só o bem pode fazê-lo.
A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira.”
Leon Tolstói, escritor russo (1828-1910)
Reflexão

A coluna

D

epois de um exercício que fiz na academia, comecei a sentir dores em minha coluna. Até para respirar doía. A
coluna vertebral forma o eixo de sustentação
do nosso corpo. É um suporte para manter
nosso tronco numa postura ereta. Ela possibilita agilidade e movimentos, atua protegendo órgãos e vísceras e promove a absorção e
dissipação de choques mecânicos.
Os exercícios que faço são para tornar mais
fortes e resistentes os músculos que circunEstudo anatômico de
dam a coluna, protegendo-a de qualquer
Leonardo da Vinci
trauma. Pelo canal vertebral, bem no meio
da coluna, passa a medula espinhal, que precisa de total proteção.
Simbolicamente, para o povo egípcio, ganhar a ressurreição dependia
de se preservar intacta a coluna vertebral. Era esse o principal objetivo
da mumificação dos corpos.

Um dos primeiros estudiosos e artistas a desenhar com perfeição a coluna vertebral humana foi o grande Leonardo da Vinci. Ele foi o primeiro a
mostrá-la com todas as suas 33 vértebras. Outra menção à coluna vertebral foi feita pelo poeta e dramaturgo francês Victor Hugo, ao descrever seu personagem Quasímodo no romance O Corcunda de Notre-Dame.
Em 2 Timóteo 2:13, o apóstolo Paulo diz: “Se somos fiéis, Ele [Cristo]
permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo”.
Essa é a nossa verdadeira coluna, a nossa âncora. Muitas vezes choramos e nos decepcionamos, mas a coluna (Jesus) está lá, firme, protegendo, guardando nossa vida e nos trazendo o suporte necessário.
A cada manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas, porque Ele
permanece fiel (Lm 3:22-23). Essa coluna nunca se desgasta, não se
corrói e jamais se quebra.
Diz o Senhor Deus em Apocalipse 1:8: “Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso”.
Numa queda, num acidente ou mesmo em razão do desgaste natural causado pelos anos, nossa coluna pode sofrer danos. Mas a coluna eterna – Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo – estará sempre
lá, firme em toda e qualquer situação, até o último dia...
Até o nosso dia final!
Aleluia!!!
Por Adriana Feitosa,
membro da Igreja Metodista em Itaberaba
“Não há nada de errado em – de vez em quando – chorar
e pedir a Deus que nos coloque no colo.”
Paulo Coelho, escritor fluminense

Meditação

Não basta o coração

A

creditar de todo o coração não é
suficiente pra alcançar o que você deseja!
Também é preciso usar toda a inteligência pra avaliar se o que você deseja é de
fato bom.
Também é preciso usar toda a humildade
pra perceber se o que você deseja é realmente necessário.
Também é preciso usar toda a generosidade pra entender se o que você deseja
abençoará outras pessoas.
Também é preciso usar todo o seu bom humor pra rir de si mesmo
quando perceber que desejava a coisa errada.

Também é preciso usar toda a sua esperança pra seguir adiante quando o desejo não consegue vencer o concreto da vida e morre, sem frutos, debaixo do asfalto dos desencontros.
Também é preciso usar todo o amor pra orar e perceber que, mesmo
desejando muito alguma coisa, o seu maior desejo deve
ser o de viver a vontade de Deus na sua história.
Quem usa todo o coração e nada mais corre o risco de
viver uma grande ilusão!
Por Tiago Grulha, cantor cristão

Avisos

Hoje (7/5), 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!

Vigília de Oração
No dia 12 de maio de 2017 (sexta-feira), a partir das 20h00, realizaremos mais uma Vigília de Oração. 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 na Matriz
Quando: 13 de maio de 2017, às 19h00;
Local: Praça da Matriz da Freguesia do Ó;
Toda a igreja está convidada para esse momento único de intercessão,
louvor, ministração e comunhão.
Mocidade – Geração Transbordante
Café da manhã do Dia da Mães
No dia 14 de maio (domingo), no horário da Escola Dominical, as mamães serão homenageadas pelos filhos e maridos, que oferecerão a
elas um delicioso café da manhã.
Celebração Regional do Coração Aquecido
Neste ano, o evento acontecerá no dia 20 de maio, um sábado, a partir das 15h00, no espaço da Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, na Barra Funda, local que comporta com conforto um grande número de pessoas.
Local: Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro –
Avenida Nicolas Boer, 100 (ao lado do Viaduto Pompéia);
Data: 20 de maio de 2017, às 15h00.

Confraternização das Famílias 2017
Em 27 de maio de 2017, um sábado, às 19h00, haverá um encontro especial em nossa igreja: a Confraternização das Famílias. Será um tempo
muito gostoso de confraternização e comunhão. Venha e traga sua família!
Campanha de Oração – “Jornada pela Dignidade: Movendo a Mão
de Deus”
Faça parte dessa Jornada pela Dignidade. Clame pela nação brasileira
para que Deus leve o povo ao arrependimento e a ações que demonstrem, por meio de frutos, o seu arrependimento e conversão. Ore, clame
e aja para que o Reino de Deus seja visível e concreto no Brasil.
Campanha Nacional de Oferta Missionária 2017
O Colégio Episcopal e a Coordenação-Geral de Ação Missionária (Cogeam) aprovaram o valor da Oferta Nacional Missionária 2017. A expectativa
nacional é de R$ 800 mil. As quantias para atingi-la são distribuídas por
cada região eclesiástica e missionária. O alvo da I.M. em Itaberaba para essa oferta é de R$ 2 mil. Contribua! Haverá uma salva especial para
isso durante os cultos de domingo. Vamos superar todas as expectativas!

Aniversariantes

8/5 Fernanda Zorzam;
12/5 Thaís de Cássia B. Gomes
13/5 Esther Spedo Laguna

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 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. 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 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 (7/5)
Pastores
Marcel
Silas/Nurimar
Ana Carol/Carol/Silvana
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pra. Laura/Beth
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

PRÓX. DOMINGO (14/5)
Emerson
Paulo Massa
Tiago/Renata
Bia Bentley/Larissa/Aline
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Samuel
Pra. Laura

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.

