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“ Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre ”

Pastoral

Em tudo, dai graças!

“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco” (1 Ts 5:18).
a última quinta-feira (23/11),
celebramos o
Dia de Ação de Graças.
A primeira comemoração dessa festa na história foi na cidade de Plymouth, em Massachusetts (EUA), pelos colo“A Primeira Ação de Graças” (1915),
nos que fundaram a vipor Jean Louis Gerome Ferris
la em 1620. Depois de
péssimas colheitas e um inverno rigoroso, eles tiveram uma boa safra
de milho no verão de 1621. Por ordem do governador da vila, em homenagem ao progresso dessa colheita em relação às dos anos anteriores,
uma festividade foi marcada no início do outono de 1621 para dar graças a Deus pela abundância daquele ano. E assim criou-se a tradição de
reservar uma data para agradecer a Deus por todas as Suas bênçãos.
Em 1863, Abraham Lincoln, então presidente dos EUA, instituiu por lei a
quarta quinta-feira de novembro para a festividade.
Para nós, metodistas, essa celebração ganhou novos contornos: além de
agradecermos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós, dispomo-nos a
abençoar outras vidas, tendo em vista que o Senhor já nos tem abençoado.
A gratidão é um tema amplamente abordado na Palavra de Deus e o
apóstolo Paulo propõe um desafio de extrema grandeza: “Em tudo, dai
graças”. Ou seja, devemos agradecer a Deus por todas as coisas.
O exercício que fazemos no Dia de Ação de Graças é muito valioso e necessário para a nossa caminhada de fé. Muitas vezes não temos tempo,
discernimento ou disposição para parar e reconhecer tantas coisas boas que o Senhor nos tem oferecido e permitido vivenciar. Se fôssemos
contabilizar quanto tempo gastamos reclamando da vida, das coisas, das
pessoas, de tudo, e quanto tempo investimos reconhecendo as bênçãos
de Deus e agradecendo por elas, perceberíamos que há um grande desequilíbrio, tendendo para a murmuração.

N

Aqui cabe fazer um esclarecimento importante: murmurar é reclamar sem
esperança e sem confiança de que Deus pode mudar qualquer situação; lamentar é apresentar a Deus nossas lutas e dificuldades crendo que Ele está no controle de tudo e pode reverter qualquer quadro.
Mas Paulo não desafia a igreja em Tessalônica e a todos nós a agradecer
apenas o que vivemos de bom em nossa vida, mas a agradecer por tudo. E,
quando dizemos “tudo”, devemos incluir as coisas que nos desagradam. Eis
aí o grande desafio: agradecer a Deus inclusive pelas lutas que passamos.
O que o apóstolo propõe não é um masoquismo religioso, pelo qual deveríamos agradecer, por exemplo, por estarmos enfermos, por perdermos alguém ou por ficarmos desempregados; o ato de agradecer a Deus pelas
coisas desagradáveis deve ser no sentido de que, “apesar delas”, cremos
que Deus está conosco, cuidando das nossas vidas e no controle de todas
as circunstâncias.
Ou seja, agradecemos a Deus por saber que Ele sempre está ao nosso lado: “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo” (Sl 23:4a); agradecemos a Ele porque compreendemos que todas as situações que passamos, boas ou ruins, são para
a nossa edificação: “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” (Rm 8:28a).
Com carinho estima pastoral,
Pr. Tiago Valentin
“Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus
por não nos dar tudo que lhe pedimos.”
William Shakespeare, poeta e dramaturgo inglês (1564-1616)
Reflexão

Não te amo mais
Não te amo mais.
Estarei mentindo dizendo que
Ainda te quero como sempre quis.
Tenho certeza que
Nada foi em vão.
Sinto dentro de mim que
Você não significa nada.
Não poderia dizer jamais que
Alimento um grande amor.
Sinto cada vez mais que
Já te esqueci!
E jamais usarei a frase
Eu te amo!
Sinto, mas tenho que dizer a verdade
É tarde demais…

“José É Vendido como Escravo” (1883),
por Anna Bilińska-Bohdanowicz

Leu o poema acima de Clarice Lispector? Compreendeu sua mensa-

gem? Agora, leia-o novamente começando da última linha e indo para cima.
Viu como o sentido é inteiramente oposto? Viu que com as mesmas palavras é possível trazer uma mensagem com um novo significado?
Fiquei pensando que Deus, às vezes, permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida e, ao fazermos uma leitura linear e direta dos acontecimentos, imaginamos erroneamente que Deus não nos ama ou Se esqueceu
de nós. O problema é que só sabemos analisar a história de nossa vida como uma sucessão de acontecimentos, os quais classificamos como “bons”
ou “maus”, numa visão reducionista.
Um dos grandes motivos de preocupação e pesar em nosso coração é que
somos incapazes de nos abstrair dos problemas e analisá-los como fez o
profeta Habacuque: “Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa” (Hc 2.1)
A ação do profeta foi justamente posicionar-se de uma forma diferente; foi
retirar-se do problema para avaliar melhor, para aguardar a ação divina e
então ser capaz de entender a resposta que Deus daria a seus problemas.
Como somos imediatistas, olhamos tão somente o que acabou de acontecer e tiramos daí conclusões apressadas e “fatalistas” do tipo: “acabou-se
tudo”, “não tem mais jeito”…
Se José do Egito “lesse” os acontecimentos de sua vida como costumamos
fazer e adotasse a nossa visão “fatalista”, certamente não teria sobrevivido
a tudo por que passou. Mas José não lia os fatos de sua vida da forma linear como fazemos. Ele era sabedor de que Deus está no controle e tem o
mundo em Suas mãos. Assim, aprendeu a esperar o significado total e final
dos fatos que lhe ocorreram. José aprendeu a esperar no Senhor.
Quantos de nós somos capazes de perceber isso – que é justamente nas
aflições que Deus se mostra consolador; que é na fornalha que aprendemos a valorizar as pequenas coisas; e que somente os que com lágrimas
semeiam com júbilo ceifarão?
É isso! Só Deus tem o poder de transformar o mal que nos ocorre, em bem.
Não sabemos como nem de que forma Ele o fará, mas fará. Na verdade,
precisamos aprender a ler os fatos da nossa história por uma perspectiva
diferente.
Vamos, pois, aprender a ler com outros olhos a história que Deus está escrevendo em nossas vidas. Nem sempre o que parece ruim é “ruim”, nem
tudo que é mau é de fato “mau”. Faz parte de nossa maturidade espiritual
saber ler da forma certa o que Deus está escrevendo em nossa existência.
Foi assim com José do Egito, foi assim com Jó, foi assim
com Paulo e eu espero que seja assim com você.
Por Daniel Rocha,
pastor da Igreja Metodista Central em Santo André (SP)

“Impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da
sabedoria do tempo de Deus ou da bondade de Sua orientação.”
John Piper, escritor e pastor batista norte-americano

Avisos
Concílio Local
Todos os membros da Igreja Metodista em Itaberaba estão convocados para o Concílio Local, que se realizará no dia 3/12 (domingo), às 10h00. Na
pauta, o pedido de autonomia da Congregação Metodista em Santana de
Parnaíba.

No próximo domingo (3/12), 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!

Avaliação pastoral
Em agosto de 2017, realizamos na nossa igreja a Avaliação Ministerial pela qual os membros avaliaram os pastores e se autoavaliaram. Compartilhamos com nossos irmãos e irmãs os resultados dessas avaliações. Antes,
vale esclarecer que nas duas avaliações anteriores (de 2013 e 2015), a nota máxima era 5 e, em 2017, passou a ser 3. Por isso, além de informar as
médias de 2017, nós as apresentamos também convertidas como se a nota
máxima fosse 5. A novidade deste ano é a avaliação dos pastores pelo Superintendente Distrital (SD), em que a nota máxima é 3.
Ano
Tiago
Laura
Igreja
2017
2,9 (4,83)
2,8 (4,66)
2,5 (4,16)
2015
4,65
4,61
4,29
2013
4,56
4,39
4,03
SD
2,9
2,9
Convite de formatura
Nosso seminarista Lucas Gomes nos convida para sua formatura na Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo. A solenidade será no dia 9 de dezembro de 2017, às 19h30, no Centro de Formação
dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso (Cenforpe), localizado na Rua
Dom Jaime de Barros Câmara, 201, no Bairro Planalto, em São Bernardo
do Campo (SP).

Aniversariantes
27/11 Carlos Eduardo Fernandes (Kadu);
28/11 Enrico Ribeiro Perazza;
3/12 Marcelo de Assis Dias.

Programação de fim de ano
3/12 (domingo)
• Culto de encerramento da
Escola Dominical, às 9h00
• Concílio Local, às 10h00
• Culto especial de recepção de novos
membros, às 19h00
9/12 (sábado)
• Formatura da Faculdade de Teologia
da Universidade Metodista de São Paulo,
às 19h30
10/12 (domingo)
• Palestra especial sobre o Planejamento
Estratégico Missionário, às 10h00
16/12 (sábado)
• Celebração Regional do Natal, às
16h00, na Universidade Metodista de
São Paulo
17/12 (domingo)
• Musical de Natal, às 19h00
20/12 (quarta-feira)
• Ceia de Natal na praça, 20h00
24/12 (domingo)
• Culto de Natal, às 19h00

Orai sem cessar!

31/12 (domingo)
• Culto de Fim de Ano, às 21h00
Atividades da igreja em
dezembro e janeiro:
Culto da Manhã
• Recesso de 24/12 a14/1, com retorno
em 21/1
Escola Dominical
• Recesso de 17/12 a 28/1, com retorno
em 4/2
Tarde de Oração
• Recesso de 26/12 a 23/1, com
retorno em 30/1
Culto de Libertação
• Recesso de 22/12 a 29/12, com
retorno em 5/1
Pequenos Grupos (PGs)
• Recesso de 18/12 a 20/1, com retorno
na semana de 22/1
Alimentando Vidas
• Recesso de 25/12 a 15/1, com retorno
em 22/1

Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que
passam por enfermidades e problemas diversos. Oremos:
• Pela saúde da d. Alda, 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 d. Noemi,
da Paula (filha da d. Alda), do Pedro (sobrinho da Maria José), do Rafael
Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Regina, da Rosimeire (irmã da Roseli de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei, do Wilson (cunhado da Maria José)
e do Willian (de Santana de Parnaíba);
• 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 Missionários Carla Stracke, Danilo Sanguin e 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 (26/11)
Emerson
Cleuton
Tiago/Manoel
Roberta/Juliana/Pastora
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pr. Tiago/Manoel
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 (3/12)
Marilene
Toninho
Manoel/Nurimar
Mariana/Vilma/Doroti
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Augusto
Pra. Laura/Marilene
Pr. Tiago

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.

