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Pastoral

Mães, Marias, mulheres

“E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. Disselhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo?” (João 2:3-4).

N

o versículo acima,
a resposta de Jesus para Sua mãe
nos chama muito a atenção,
pois soa um tanto ríspida. O
contexto apresentado é uma
festa de casamento na qual
um dos ingredientes, o vinho, que simbolizava e até
certo ponto garantia a alegria da festa, havia acabado.
Eis que então a mãe de Jesus recorre ao seu Filho. A
atitude de Maria é típica de uma mãe. Ela fala com Jesus pedindo
Sua ajuda, pois, como é próprio de toda boa mãe, ela conhece seu
Filho melhor do que ninguém e sabe que Ele pode resolver aquele
grande problema. O desfecho da história é conhecido. Jesus de fato
resolve o problema e, mais do que isso, supera as expectativas, produzindo o melhor vinho da festa.
“Bodas de Caná” (clipart)

Eis mais uma cena “clássica” da relação entre mães e filhos: Maria está certa, como toda boa mãe! Se ouvíssemos e honrássemos mais nossas mães, provavelmente passaríamos por menos situações complicadas em nossa vida. Afinal, quem nunca ouviu a mãe dizer “Menino, leva o guarda-chuva que vai chover”, mesmo o céu estando azul? Se ela
falou, é melhor se prevenir, pois as chances de chover são grandes.
Mais uma vez, constatamos a ação materna presente. Enquanto as
atenções se voltam para Jesus, Maria, de maneira discreta, agindo
nos bastidores, aciona os serventes e pede para que eles auxiliem
seu Filho em tudo o que Ele precisar. Quantas vezes nossas mães
agem exatamente assim, facilitando nossas vidas, agilizando, ajeitando, direcionando as coisas de maneira discreta, quase que imperceptível, para nos ajudar ou nos favorecer?

E então? Jesus foi mesmo malcriado com Sua mãe? Confesso que tenho muita dificuldade para classificar a resposta de Jesus a Maria. Com
medo de errar, prefiro dizer que foi uma resposta típica de quem não é
mãe.
É fato que, depois da experiência da paternidade ou da maternidade,
nossa percepção da vida, da educação que recebemos e que pretendemos passar para nossos filhos e, principalmente, as respostas que demos aos nossos pais nos fazem pensar e mudar de atitude. As mães
nem sempre sabem a maneira exata, mais adequada e mais sábia de
expressar seu cuidado e seu amor. Talvez tenha sido isso que levou Maria a falar com Jesus da maneira como o Evangelho de João nos relata: alertando-o sobre o que deveria ser feito. Talvez ainda não estivesse
claro em seu coração materno que seu Filho era um rei e, portanto, alguém que tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas podemos dizer, sem medo de errar: Maria estava apenas sendo mãe!
O fim da narrativa é a síntese do que uma mãe é capaz de fazer por seus
filhos. Apesar do diálogo típico entre filho e mãe – meio ríspido, é certo –, Maria continua seguindo o Messias, o Deus Encarnado, o Rei dos
Reis, que, para ela, é apenas o seu Filho. Maria se revela uma mãe perdoadora, graciosa e persistente. Ela sabe que sua participação, próxima ou distante, aparente ou discreta, contribuirá com a jornada de seu
Filho.
Neste dia tão especial, agradecemos nossas mães por buscarem ser tão
incessantemente nossas mães e por nos acompanharem na jornada da
vida, fazendo tudo ser mais fácil, leve e suave para nós.
Do amigo e pastor
Rev. Tiago Valentin
“O estado natural da maternidade é o altruísmo. Quando você se
torna mãe, você deixa de ser o centro do seu próprio universo.
Você renuncia a essa posição em favor de seus filhos.
Jessica Lange, atriz norte-americana

Dia das Mães

O que diz a Bíblia sobre ser uma mãe cristã

S

er mãe é um papel muito importante que o Senhor escolhe para
dar a muitas mulheres. Às mães, a Bíblia diz que amem seus filhos: “Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a
amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra
de Deus não seja blasfemada” (Tt 2:4-5). Já em Isaías 49:15a encontramos o seguinte: “Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu

filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre?”.
Quando se começa a ser mãe?
Os filhos são presentes do Senhor (Sl 127:3-5). Em Tito 2:4,
aparece a palavra grega “phileoteknos”. Essa palavra representa
um tipo especial de “mãe-amor”.
A ideia que essa palavra evoca é
a de “preferir” nossos filhos, “cuidar” deles, “alimentá-los”, “abraçá-los” com amor, “satisfazer suas necessidades”, “ser amiga
amavelmente” de cada um como
único vindo da mão de Deus. As
“A Vendedora de Áruns”, por Louis Toffoli (1996)
Escrituras nos ordenam para que
vejamos “mãe-amor” como nossa responsabilidade. A palavra de Deus
ordena tanto às mães quanto aos pais que façam várias coisas na vida
de seus filhos, provendo:
Disponibilidade – de manhã, à tarde e à noite (Dt 6:6-7).
Envolvimento – interagindo com o filho, colocando pontos de vista,
pensando e processando a vida juntos (Ef 6:4).
Ensinamento – sobre as Escrituras, a visão bíblica do mundo
(Sl 78:5-6; Dt 4:10; e Ef 6:4).
Treinamento – ajudando o filho a desenvolver habilidades e a descobrir
seu potencial (Pv 22:6).
Disciplina – ensinando o temor ao Senhor e impondo limites de forma
consistente, amorosa e firme (Ef 6:4; Hb 12:5-11; e Pv 13:24, 19:18,
22:15, 23:13-14 e 29:15-17).
Nutrição – provendo um ambiente de constante apoio verbal, liberdade
de falhar, aceitação, afeto e amor incondicional (Tt 2:4; 2 Tm 1:7;
Ef 4:29-32 e 5:1-2; Gl 5:22; e 1 Pe 3:8-9).
Exemplo com integridade – vivendo de acordo com o que ensina, sendo um modelo com o qual o filho possa aprender “captando” a essência de um viver piedoso (Dt 4:9, 15, 23; Pv 10:9, 11:3; e Sl 37:18, 37).
A Bíblia não ordena que todas as mulheres sejam mães. Contudo, afirma que aquelas que o Senhor abençoa com a condição de mães devem
tomar tal responsabilidade com muita seriedade.
As mães têm um papel único e crucialmente importante na vida de seus
filhos. A maternidade não é um trabalho ou uma tarefa desagradável.

Assim como geram seus filhos durante a gravidez, alimentam-nos e cuidam deles durante a infância, as mães têm também um papel constante ao longo da vida de seus filhos, sejam adolescentes, jovens ou até
mesmo adultos.
O papel da maternidade deve se transformar e se desenvolver, mas o
amor, o cuidado, a educação e o encorajamento que uma mãe dá a seu
filho nunca devem terminar.
Extraído e adaptado de GotQuestions.org.
“Os braços de uma mãe são feitos de ternura;
os filhos dormem profundamente neles.”
Victor Hugo, escritor e ativista político francês (1802-1885)

Avisos
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!
Celebração Regional do Coração Aquecido, no sábado que vem
Neste ano, o
evento acontecerá no dia 20 de
maio, sábado que
vem, 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.
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,
último domingo para contribuir
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
14/5 Eduardo Domingues Fenner, Flávia Carneiro

Peres e Maria Cristina Spedo Laguna;
18/5 Victor Botelho Silva;
19/5 Maria José Reyes Vassallo;
20/5 Laiza Morato Santos, Maria Elizabete Estrozi e
Roseli de Lucci Brito.

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 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.

SERVIÇO
FECHAMENTO DA IGREJA
GUARDADOR DOS CARROS
INTERCESSÃO
MINISTÉRIO INFANTIL
LOUVOR
OPERADOR DE SOM
OPERADORA DO DATASHOW
OPERADOR DE CÂMERA
DIREÇÃO DO CULTO
PREGADOR

Escala de Serviço
HOJE (14/5)
Mariana
Paulo Massa
Tiago/Renata
Bia Bentley/Larissa/Aline
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Samuel
Pra. Laura

PRÓX. DOMINGO (21/5)
Emerson
Tuca
Manoel/Maria José
Bia S./Giulia/Thaís
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pra. Laura/Renata
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.

