Igreja Metodista Em Itaberaba

Congregação Em Santana De Parnaíba
BOLETIM INFORMATIVO | ANO XV | Nº 676 | 23 DE JULHO DE 2017
“ Jesus

Cristo

ontem

e

hoje

é

o

mesmo, e

o

será

para

sempre ”

Pastoral

Graças a Deus pelas
nossas crianças!

M

u i t o s
acham
que elas
atrapalham o culto, tumultuam o
ambiente e não
entendem nada do
que está acontecendo. Para estes, o melhor seria que as crianças nem fossem
para a igreja e,
“Jesus e as Crianças”, por Emil Nolde (1910)
se tivessem de ir,
que ficassem escondidinhas, reclusas numa “salinha”, fazendo o seu “cultinho”.
Mas, se aqueles que pensam assim fossem a uma igreja na
qual não houvesse nenhuma criança, ou apenas uma ou duas, logo chegariam a duas conclusões básicas: primeiro, aquele culto seria incompleto, pois as crianças têm seu lugar e seu
papel assegurados no Reino de Deus; segundo, aquela igreja
certamente estaria com seu futuro profundamente comprometido sem a perspectiva de novas gerações. Por isso, devemos
dar graças a Deus pelas preciosas vidas das crianças que fazem parte da nossa comunidade de fé!
É certo que esse convívio de diferentes gerações nem sempre
é fácil, mas não existe nada mais importante para a caminhada
de uma igreja do que a tolerância e o bom convívio entre as diferentes gerações que dela fazem parte. Isso sinaliza o quanto
uma comunidade de fé deve ser inclusiva e que, para sua perpetuação ao longo do tempo, os mais novos precisam rela-

cionar-se bem com os mais velhos, a fim de que haja a transmissão de princípios, valores e práticas.
Nosso desejo é que a igreja seja um espaço onde as crianças se
sintam bem e tenham o direito de participar e de se expressar.
Certamente precisamos evoluir muito no que diz respeito às oportunidades que as crianças devem ter em nossa igreja, mas sentimos que estamos no caminho certo.
Quando olhamos para o ministério terreno de Jesus, percebemos,
conforme relatado nos Evangelhos, que as crianças – os pequeninos, como Ele gostava de chamá-las – tinham um espaço privilegiado em Sua vida.
O episódio mais emblemático de todos certamente é o do debate
dos discípulos sobre quem seria o maior entre eles (Mt 18:1-11).
Para responder à questão, Jesus pegou uma criança, colocoua no meio deles e disse: “Em verdade vos digo que, se não vos
converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum
entrareis no reino dos céus”. Ao colocar a criança “no meio deles”, Jesus estava demonstrando que elas não devem ficar à margem, excluídas na periferia da vida, mas no centro da comunidade, recebendo atenção e proteção, para que, além de tudo, possam servir de parâmetro para quem quer ter o privilégio de entrar
no Reino dos Céus.
Que cada um de nós e a igreja como um todo entendamos a
orientação do Mestre. As crianças devem ter um lugar privilegiado na igreja, sendo protegidas e orientadas no caminho em
que devem andar. E assim elas nos ajudarão a sermos pessoas melhores, mais simples, mais humildes e mais puras de coração.
Agradeçamos a Deus pela vida das nossas crianças e clamemos
para que Ele não permita que sejamos pedra de tropeço para nenhuma delas.
De uma criança crescida,
Rev. Tiago Valentin
“Deus é alegria. Uma criança é alegria. Deus e uma criança têm
isso em comum: ambos sabem que o universo é uma caixa de
brinquedos. Deus vê o mundo com os olhos de uma criança. Está
sempre à procura de companheiros para brincar.”
Rubem Alves, educador, teólogo e escritor mineiro (1933-2014)

Reflexão

A oração cristã
“Não sejam iguais a eles [os pagãos], porque o seu Pai sabe do
que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem” (Mateus 6:8).

A

“Pai Nosso, Que Estás no Céu”, por Anthony Falbo

razão pela qual os
cristãos não devem
orar como os pagãos
é que cremos no Deus vivo e
verdadeiro. Não devemos fazer como eles fazem porque
não devemos pensar como
eles pensam. Pelo contrário,
“o seu Pai sabe do que vocês
precisam, antes mesmo de o
pedirem”. Ele não é nem ignorante acerca de suas necessidades nem hesitante em
atendê-las.

Por que, então, devemos orar? Qual a utilidade da oração? Deixemos João Calvino responder às nossas perguntas, com sua costumeira clareza: “Crentes não oram com o objetivo de informar a
Deus sobre coisas que Lhe sejam desconhecidas, ou de instigáLo a cumprir Sua obrigação, ou de conclamá-Lo, como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram a fim de que possam despertar a si mesmos com o intuito de buscá-Lo, exercitar sua fé na
meditação em Suas promessas, aliviar-se de suas ansiedades ao
derramar-se em Seu seio; em outras palavras, que possam declarar que têm esperança e esperam d’Ele, para si mesmos e para os outros, somente todas as coisas boas”.
Se a oração dos fariseus era hipócrita e a dos pagãos mecânica,
a oração dos cristãos, por sua vez, deve ser verdadeira – sincera em oposição à hipocrisia, reflexiva em oposição à mecânica.
A chamada oração do Pai Nosso foi dada por Jesus como um
modelo de como deve ser a oração genuína do cristão. De acordo com Mateus, Ele a deu como um padrão a ser copiado –“Vocês, orem assim…” (Mt 6:9) –; de acordo com Lucas, ele a deu
como uma forma a ser empregada – “Quando vocês orarem, digam…” (Lc 11:2). Na verdade, podemos usar a oração de ambas
as maneiras.
Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como “Pai nosso, que
estás nos céus” (Mt 6:9). Isso implica, primeiramente, que Ele é

pessoal. Deus talvez esteja, na famosa expressão do grande escritor britânico C. S. Lewis, “para além da personalidade”, mas,
com certeza, não se encontra aquém.
Em segundo lugar, Ele é amoroso. Não é o tipo de pai de que ouvimos
às vezes – autocrata, playboy, beberrão –, mas alguém que preenche
os ideais de paternidade no cuidado amoroso para com Seus filhos.
Em terceiro lugar, Ele é poderoso. Aquilo que o Seu amor indica
Seu poder é capaz de realizar.
Antes de orar, é sempre sábio passarmos um tempo pensando em
quem é Aquele a quem estamos nos dirigindo.
“E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque
presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que
tendes necessidade, antes que lho peçais. Portanto, vós orareis
assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as
nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal;
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém! (Mt 6:7-13).
Por John Stott, em “A Bíblia Toda,
o Ano Todo” (Editora Ultimato)
“A maior preocupação de Satanás é afastar os cristãos da oração. Ele
não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que
não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas
treme quando nós oramos.”
Samuel Chadwick, pastor metodista britânico (1860-1932)

Avisos
Férias da Equipe Pastoral
No mês de julho, a Equipe Pastoral da nossa igreja gozará de um
tempo de descanso e de momentos com suas famílias. As férias
dos pastores e do seminarista serão organizadas desta forma:
Pr. Tiago e Pra. Laura – de 27 a 31 de julho e de 14 a 18 de agosto;
Pr. Acad. Lucas – de 24 a 28 de julho.
XI Festa de Inverno
Está chegando mais uma deliciosa Festa de Inverno promovida
pela nossa Mocidade. Será no dia 5 de agosto, a partir das 17h30.

3º Retiro de Casais
Tema: “Identidade de Cristo”;
Local: Faro Hotel – Atibaia (SP);
Data: De 20 a 22 de outubro de 2017;
Preletores: Pastores Eduardo e Vanessa, do Ministério de Casais
da Igreja Batista da Lagoinha;
Investimento: R$ 960,00 (por casal);
Inscrições: Até 6 de agosto, com um dos integrantes do nosso
Ministério de Casais.

Aniversariantes
23/7 Anderson Paviani;
25/7 Claudete de Siqueira;
27/7 Matheus de Siqueira Nunes;
28/7 Salete Lakatos.
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), 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 (23/7)
Emerson
Emerson
–
EBF
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pastores
EBF

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 (30/7)
Marilene
Tiago
–
Mariana/Roberta/Pastora
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Guto
Marilene
Matheus

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

-

9h
Tiago e Laura

8h30 – 12h 8h30 – 12h
Tiago
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.

