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“Mais ou menos”

V

ivemos um tempo de
verdades cinzentas,
um tempo em que
as pessoas têm muita dificuldade de dizer o preto no
branco. Todas as verdades
são válidas e nenhuma delas
é mesmo verdadeira! Parece
que está tudo meio nebuloso, não há clareza de ideias
e posicionamentos e a noção de certo e errado está sendo relativizada
ao extremo. Ao perguntamos a alguém se determinada atitude é errada,
logo vem a resposta: “Ah, mais ou menos”.
Hoje, ainda – repito, ainda – a pedofilia (perversão que leva um indivíduo
adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças) é considerada errada e definida como perversão. Contudo, um argumento muito usado atualmente para justificar expressões afetivas e sexuais diferentes é que toda forma de amor é válida. Ou seja, se há amor, tudo vale. Pois bem, o
que nos garante que, amanhã, um insano qualquer não passe a advogar,
por exemplo, que um homem de 30 anos de idade pode, sim, relacionarse com uma menina ou um menino de 10 anos, pois eles de fato se amam
e, porque se amam, podem manter uma relação. Perdoem-me pelo exemplo bizarro, mas, quando tudo é “mais ou menos”, nada nos garante que
amanhã a pedofilia não possa ser considerada mais ou menos perversão.
O que fazer diante de um mundo tão conturbado, onde tudo é relativo,
onde não há mais verdades absolutas? Devemos buscar algo que balize nossas escolhas e posicionamentos, algo que nos dê um referencial de vida e conduta. Para nós cristãos, o que deve balizar nossa caminhada é a Palavra de Deus. A Bíblia nos oferece todos os referenciais
de que precisamos para ponderarmos nosso modo de vida, nossa moral e nossos valores.
Para os relativistas e progressistas de plantão, isso é um grande perigo,
pois, na opinião deles, a Bíblia aliena e emburrece as pessoas. Tal defesa desmoraliza e desmerece a Palavra de Deus. Num tempo em que as
pessoas gostam tanto de variados tons de cinza, dizer que a verdade está num livro preto no branco parece mesmo desinteressante.
Concordo que, de fato, se fizéssemos uma leitura e uma aplicação fundamentalistas da Bíblia, teríamos que decepar uma das mãos e ar-

rancar um dos olhos de muitas pessoas que pecam com suas mãos ou
olhos, conforme prediz o texto bíblico. Concordo também que, para vivermos a Palavra de Deus, precisamos interpretá-la e contextualizá-la à luz do
tempo em que vivemos. Contudo, nada do que nela está contido deve ser
desprezado, pois toda a Bíblia nos apresenta a verdade tal qual precisamos
para sermos libertos, perdoados e salvos.
Historicamente, a igreja cristã vem sendo o fiel da balança da sociedade.
Quando tudo pode ou nada pode, a igreja entra com seu testemunho e vivencia a Palavra para trazer equilíbrio. O que vemos hoje é uma sociedade amoral, fútil e superficial. Por isso, seria mais do que necessário que a
igreja conduzisse a todos para um ponto de equilíbrio. Entretanto, o que temos visto, infelizmente, são igrejas evangélicas dando mau testemunho e
fazendo uso da estrutura pecaminosa da sociedade para tirar proveito das
pessoas.
A igreja e cada um de nós – que, na prática, somos a igreja – só poderemos tornar este mundo melhor aos olhos de Deus quando levarmos a sério
Sua Palavra; pois, enquanto nós também acharmos que “é mais ou menos
pecado”, enquanto formos apenas mais um dos muitos tons de cinza, enquanto nossos valores, atitudes e escolhas forem as mesmas de quem não
é cristão, nossas vidas serão insípidas e sem nenhum valor.
Deus nos deu uma missão: cheios do Seu poder, devemos testemunhar a
Jesus Cristo com atitudes e palavras, a fim de que o Seu Reino seja concretizado. Para isso, temos de ter clareza de que não existe pecado mais ou
menos e declarar, sem medo, que é Jesus ou o Diabo, é o
céu ou o inferno, é o pecado ou a santidade.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin
“O mundo lá fora não está esperando uma nova
definição de cristianismo; ele está esperando uma nova
demonstração de cristianismo.”
Leonard Ravenhil, escritor e evangelista britânico (1907-1994)
Dia dos Namorados

Quem piscar perde
O Dia dos Namorados é nesta segunda-feira. É uma data marcada pelo romantismo, pelo jantar a dois, pelos bilhetinhos apaixonados, pelos presentes que serão trocados...
João e Maria formam
aquele par perfeito. Eles
“batem” em tudo: nos gostos, nos projetos, nos sonhos... E até torcem para o
mesmo time. Mas há uma
área em que são diferentes: um ama a Casa do Pai,
alimenta-se semanalmente

dos cultos e das mensagens e desenvolve ali um ministério. O outro apenas observa, sem esconder seu ar de perplexidade. De certa forma, é compreensível, pois, para quem nunca se envolveu nos caminhos da fé, é difícil entender por que a gente precisa ir “novamente” à igreja para cultuar, se
já foi na semana anterior.
Talvez esta seja a história que vivem hoje nossos moços e moças que um
dia nasceram em Cristo.
Aprendemos desde cedo, na Bíblia, que há algumas coisas que potencialmente podem afetar o nosso relacionamento com Deus: o amor ao mundo,
as paixões da carne e as investidas do Diabo. Mas, com o tempo, também
descobrimos que existem “coisas boas” que podem nos levar para um lento e gradual esfriamento da fé e afastamento da casa de Deus.
O sucesso profissional, a aquisição de uma propriedade ou os desafios de
uma faculdade, por exemplo, são coisas boas em si mesmas. Contudo, podem “inverter” as nossas prioridades e nos afastar da vida de comunhão.
Mas, ironicamente, a melhor de todas as coisas boas é justamente aquela
que mais tem afastado cristãos do Caminho. É quando encontram o amor
de sua vida, mas este não professa a mesma fé. O que poucos percebem é
que se inicia ali uma sutil e silenciosa batalha no mundo espiritual.
Ora, é propósito do Pai que o futuro casal seja “uma só carne”, que os dois
sirvam ao Senhor e que, pela fé, aprendam a olhar juntos na mesma direção. Ao mesmo tempo, aquele que “cega o entendimento” (2 Co 4:4) atuará incansavelmente para que ambos se afastem de Deus.
Quem vencerá? O que se mostrar mais forte. Quem ainda não é de Deus
estará observando atentamente o outro e, se sentir fraqueza e fé vacilante,
agirá para anular de vez a “oposição”. Quem “piscar” perde.
O fato é que, se na fase da gentileza e da paixão não se resolver a questão a favor da vida de fé em comum, não será depois, na “segurança” do
casamento, que se cederá a Deus o espaço na vida do casal. Isso explica por que há tantas pessoas “sozinhas” presentes nos cultos em todas as
comunidades de fé.
O profeta Amós adverte que, para dois andarem juntos, é necessário haver entre eles acordo (Am 3:3). Portanto, se este é o seu caso, proponha um acordo desde o início e mostre que, para você, o amor a Deus e
à Casa do Pai é inegociável. Se você não “piscar”, a outra parte só poderá finalmente dizer: “Aonde quer que fores, irei eu...O teu Deus será o
meu Deus” (Rt 1:16).
Há muito poucas coisas na vida realmente importantes. Uma delas é viver
para servir a Deus. Que as coisas boas, em vez de atrapalhar, fortaleçam a
sua relação com Ele. “Então, vereis a diferença entre o que serve a Deus e
o que não o serve” (Ml 3:18).
E feliz “Dia dos Namorados”. Esse negócio também pode
ser de Jesus.
Por Daniel Rocha, pastor da
Igreja Metodista Central em Santo André (SP)

“Amor pra mim é ser capaz de permitir que aquele que eu amo
exista como tal, como ele mesmo. Isso é o mais pleno amor.
Dar a liberdade de ele existir ao meu lado do jeito que ele é.”
Adélia Prado, poetisa e contista mineira

Avisos
Culto de Casais
Dia 24 de junho (um sábado), às 19h00, realizaremos nosso segundo Culto
de Casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais receberem
uma palavra de Deus para o seu casamento. Venha e traga um casal convidado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.
Conferência Transbordante:
“Igreja: no Lugar Certo, na Hora Certa e Fazendo a Coisa Certa”

Programação:
Dia 30/6 (sexta-feira)

Às 20h00: Culto de abertura;

Dia 1º/7 (sábado)

Às 19h00: Estreia do espetáculo
“Comunidade”, da Cia. de Teatro Transbord’Arte;

Dia 2/7 (domingo)

Às 9h00: Culto;
Às 10h00: Painel “As Multiformas de Cumprir a Missão”;
Às 19h00: Culto do Pacto Missionário.
Convidados: Pastor e deputado estadual Carlos Alberto Bezerra Jr. (Igreja Comunidade da Graça); Pastor Manoel Carlos (coordenador regional de
Missões e pastor da I.M. no Jabaquara); Pastora Joyce Plaça (da I.M. no
Butantã); Ministério de Louvor e Adoração Transbordante; Ministério de
Louvor da I.M. no Butantã e Cia de Teatro Transbord’Arte.
“Semana pra Jesus” em Santana de Parnaíba
Local: Santana de Parnaíba;
Data: De 8 a 15 de julho 2017;
Investimento: R$ 150,00 (Inclui transporte e estadia);
Inscrições: Pelo site facebook.com/projetouspj. Ou pessoalmente,
com o Renan ou com a Beatriz Chinello. Até de 25 de junho!
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.

Contribua com a Missão Barco Hospital
O Projeto Barco Hospital é um ministério da Igreja Metodista na Região Missionária da Amazônia (Rema) que utiliza um barco hospitalar
em viagens missionárias pela região
dos rios Madeira e Canumã. Ao longo do ano, equipes de voluntários
brasileiros e estrangeiros prestam atendimento nas áreas de saúde, desenvolvimento comunitário, educação e desenvolvimento espiritual.
Em 2017, o Barco Hospital, que vai atuar entre os dias 24 de junho a 2 de
julho, contará com dois representantes de Itaberaba. Nossos irmãos Matheus e Caio participarão como voluntários e missionários no projeto.
Nossa comunidade também poderá contribuir com a doação de itens a serem distribuídos ao longo da travessia do barco. São eles: material escolar,
medicamentos, materiais cirúrgicos (luvas, gazes, seringas), jogos, brinquedos e roupas, bem como escovas de dente e creme dental. Se você
puder contribuir, traga sua doação para a nossa igreja ou procure o Caio.

Aniversariantes
12/6 Carla Stracke Pimentel;
15/6 Alda M. Carvalho Pereira;
17/6 Ricardo Paplovskis Pinto.

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 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), do Rubens (cunhado da Bel); 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 (11/6)
Silas
Cleuton
Tiago/Edward
Bia Bentley/Larissa/Doroti
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pr. Tiago/João
Pra. Laura

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 (18/6)
Beth
Toninho
Edward/Manoel
Bia Santos/Giulia/Silvana
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Pra. Laura
Pr. Acad. Lucas Gomes

Assista as transmissões ao vivo ou as gravações
dos cultos em nosso canal no Youtube.
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.

