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

Pastoral

Faça valer a pena!

U

m dos maiores perigos
do mundo
pós-moderno e globalizado em que vivemos é o ativismo.
A tentação é fazer
o maior número de
coisas possíveis e o
maior número de vezes possível. Quem nunca ouviu a piadinha: “Você diz que não
tem tempo, mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã?”.
A grande maioria das pessoas tem uma vida muito corrida, muitas vezes tendo que desempenhar jornadas duplas e até triplas.
Para nós que vivemos num contexto urbano, essa correria é quase uma imposição. Às vezes a coisa fica tão maluca que temos
vergonha de dizer que tiramos um dia a mais de folga ou que fizemos um passeio no fim de semana. Há até quem se culpe por
não ter feito mais alguma atividade no fim do dia.
O ativismo é um mal do nosso tempo. Muita gente se sente inútil quando não está desempenhando alguma atividade, ainda mais
num mundo onde as pessoas não só falam, mas acreditam que
“tempo é dinheiro” e que qualquer tempo “perdido” significa uma
oportunidade a menos de ganhar, ganhar e ganhar.
Muitas vezes, nós nos deparamos com esse comportamento até
mesmo na igreja. Alguns irmãos e irmãs querem reproduzir no dia
a dia da comunidade a vida agitada e quase sem rumo que levam.
Há quem se sente culpado por não ir à igreja em pelo menos cinco
dos sete dias da semana. Há até mesmo quem ache normal passar todos os fins de semana enfurnado no templo.

Isso é algo muito perigoso. Essa fixação pela igreja pode, na verdade, ser reflexo de alguma frustração na vida: a pessoa não está vendo muito sentido para a sua existência, não está dando certo em nada e então decide projetar toda a sua ansiedade na realização de atividades da igreja.
É importantíssimo separarmos o que é fazer coisas para Deus e relacionar-se com Ele. O relacionamento deve sempre vir antes do serviço. Quando invertemos isso, deixamos de ser amigos de Deus para nos tornarmos Seus escravos.
Qual seria a saída da armadilha do ativismo? Uma coisa é fato: nossa vida é corrida mesmo. Mas o que faz toda a diferença é quando
podemos optar. O que quero dizer é que, quando temos a chance de
escolher entre assumir mais um compromisso ou, num período vago
do dia, escolher trabalhar em detrimento de outra coisa, deveríamos
na verdade optar por aquilo que realmente valha a pena.
Na minha experiência pessoal, tenho optado por estar com meus filhos sempre que tenho oportunidade. Às vezes, em casa, eu poderia adiantar alguma atividade da igreja ou só mandar um e-mail rapidinho. Mas, se não estou em horário de expediente, tenho feito o
exercício de optar por rolar no chão com as crianças.
Jesus não tinha nenhum remorso de ir a festas, sair para jantar com
os amigos, visitar sua mãe, ir passear sozinho na praia... Ele fazia
tudo isso e não ficava pensando: “Não seria melhor eu estar pregando em alguma praça esta manhã?”; “Não seria mais adequado eu
estar curando enfermos esta noite?”. Ele simplesmente sabia fazer
as escolhas certas nos momentos certos.
Meu convite a você não é para tornar-se um ermitão e ir morar no
deserto, mas, quando sua agenda te der a chance de optar pelo que
você quer fazer, escolha aquilo que vale a pena. Dedique um tempo
à sua mãe, visite seus avós, passeie com sua esposa, reveja seus
velhos amigos ou, melhor ainda, faça novas amizades. A vida é muito breve. Na melhor das hipóteses,
viveremos até os 80 ou 90 anos. Por isso, faça valer
a pena cada minuto!
Tiago Valentin, pastor

“Aprenda como se fosse viver para sempre.
Viva como se fosse morrer amanhã.”
Isidoro de Sevilha, religioso e acadêmico hispânico (560-636)

Reflexão

O sol da justiça
“Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e
salvação trará debaixo das suas asas.” (Malaquias 4.2).

E

sta foi a última profecia do Velho Testamento a respeito da vinda do Messias ao
mundo. Quando Jesus veio,
Mateus testificou, dizendo: “O povo que estava assentado em trevas viu uma
grande luz; e, aos que jaziam na região da sombra da morte, a luz
raiou.” (Mt 4:16). Jesus é o sol da justiça!
Pensemos um pouco sobre o sol que conhecemos. Essa estrela
magnífica nos ilumina todos os dias. Um único sol é capaz de fulgurar sobre todo o planeta Terra e também iluminar outros planetas do nosso sistema. Se a Terra fosse plana, ficaria toda iluminada
ao mesmo tempo, mas, como é redonda, tem sempre uma parte “de
costas” para o sol, ficando então na escuridão. Da mesma forma, se
muitos estão em trevas espirituais é porque deram as costas para
Deus. Se muitos estão perdidos na maldade, na condenação, não é
por culpa de Deus nem por incapacidade divina. Está escrito: “A mão
do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o Seu
ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados
escondem o Seu rosto de vós para que não vos ouça.” (Is 59:1-2).
Outra questão interessante sobre o sol é que, quando a noite chega, acendemos milhares, milhões de lâmpadas em toda parte, mas
todas elas juntas não chegam a produzir uma mínima porcentagem
do calor ou da luz que o sol produz. Isso nos mostra a insignificância
dos recursos do homem diante da grandeza das obras de Deus. Do
mesmo modo, aquele que vira as costas para Jesus procura muitas

lâmpadas para se iluminar e para se aquecer. São tantos falsos deuses, tantos santos, tantos guias, tantos amuletos, tantos talismãs,
tantos objetos mágicos. Mas tudo isso junto não produz nada que
possa substituir a presença de Cristo na vida do homem.
Deixe de buscar luzes artificiais. Vire-se para a verdadeira luz: o sol
da justiça, Jesus Cristo, o único Salvador. Ele mesmo disse: “Eu sou
a luz do mundo. Quem Me segue não andará em trevas; pelo contrário, terá a luz da vida.” (Jo 8:12).
Iluminados por Cristo não erraremos o caminho até as
nossas moradas eternas nas regiões celestiais.
Aleluia!
Por Anísio Renato de Andrade,
pastor da Igreja Batista Getsêmani, em Belo Horizonte (MG)
“Não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os
pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança.
(...) Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo.”
Ariano Suassuna, escritor e dramaturgo paraibano (1927-2014)

Cursos na Escola Dominical 2018
Participe de um dos cinco cursos que serão
oferecidos a partir de 4 de março 2018:

1. “Panorama do Antigo Testamento”,
por Silas Davi Santos;

2. “Panorama do Novo Testamento”,
por Claudete de Siqueira;

3. “Religiões e Atualidades”,

por Marilene Nogueira e Pra. Laura Valentim;

4. “O Modelo de Liderança de Jesus”,
pelo Pr. Tiago Valentin;

5. “Livro de Romanos”,
por Flávia Gonçalves.

Faça sua inscrição com a Deise ou com a Rosa.

Avisos
Escola Dominical em 2018
Nossa Escola Dominical irá retomar em breve suas atividades. Veja
como ficará a programação nas próximas semanas:
• 4/2, 11/2 e 18/2 – Classe única, com o tema “Igreja e Missão”;
• 25/2 – Concílio Local;
• 4/3 – Início dos cursos de 2018.

Em março o projeto

Novidade
de Vida
estará de volta!
Aniversariantes
28/1 Marco Antônio Rimes Paulo e

Ruth Bertoldo da Silva

Orai sem cessar! - ATUALIZADA
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 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);
• Pelos 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 (28/1)
Emerson
Toninho
--–
Geração Eleita
Tiago
Bel
Dinda
Pr. Tiago/Emerson
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 (4/2)
Marilene
Wil
Manoel/Maria José
--Nova Aliança
Álvaro
Bia
Guto
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

-

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
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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.

