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

Pastoral

Integridade, caminho e destino

E

stamos iniciando hoje
(4/2) um novo período
eclesiástico, e o Colégio Episcopal da Igreja Metodista nos propõe a seguinte temática para este tempo:
“Discípulos e discípulas nos
caminhos da missão servem
com integridade”. O concei“Integridade Estrutural”, por Mark Yearwood (2010)
to de integridade é a diretriz
central para a nossa denominação e, consequentemente, para a nossa igreja local.
Esse tema foi desenvolvido numa carta pastoral publicada pelos
bispos e bispas metodistas. Nesse documento, somos convidados a refletir sobre o quanto a ação da igreja tem sido legítima
nos locais em que ela está. Tomando como base Mateus 6, os(as)
bispos(as) nos indicam que, ainda que a igreja atue com toda a excelência possível em todas as suas frentes de trabalho, se esse trabalho não vier acompanhado de integridade nosso testemunho será vazio e incoerente.
Integridade não pode ser confundida com perfeição, pelo contrário.
Segundo reflexão da Bispa Hideide Brito Torres, presidente da 8ª
Região Eclesiástica, a base de uma vida íntegra está na capacidade de se arrepender; e só se arrepende quem cometeu algum erro.
Integridade tem a ver com verdade, e não com ausência de erro. Ao
sermos verdadeiros com as pessoas, reconhecemos nossas limitações e, se esse reconhecimento vem acompanhado de arrependimento, somos libertos e tratados. O que o mundo espera da igreja é
que ela seja capaz de fazer uma análise de sua caminhada e, quando se equivocar, que seja capaz de arrepender-se. Não há nada
mais cristão do que isso; não há nada mais coerente do que isso.
Integridade é a qualidade daquilo que é por inteiro; somos íntegros quando nos apresentamos por inteiro, quando revelamos corajosamente a face oculta da nossa vida que ainda precisa ser

convertida. Estamos em ano eleitoral e quem sabe este deva ser
um dos principais quesitos para definir nossos candidatos: homens
e mulheres que sejam íntegros. Alguém pode pensar que encontrar
um político que fale a verdade seja uma utopia, mas será que não é
por termos deixado de acreditar em utopias que as coisas estão indo tão mal?
Integridade não é aquilo que está num documento escrito por um bispo; integridade não é comparecer a um evento na igreja; integridade
não se alcança com uma “oração forte”; integridade é, ao mesmo tempo, nosso caminho e nosso destino. Nosso parâmetro de integridade
é Jesus, Ele é o nosso alvo e é para Ele que caminhamos. Mas é no
caminho que somos testados, tentados e provados nas mais diversas
áreas da nossa vida e é nesses momentos que devemos escolher ser
de Cristo por inteiro.
Que individualmente possamos buscar viver uma vida íntegra, para
assim podermos nos tornar uma comunidade íntegra!
Concluo utilizando o trecho final da carta pastoral do Colégio Episcopal: “A tarefa do seu ministério é clara para você. Quem é do louvor
canta ou toca, ministrando a adoração a Deus. Quem é da ação social
define projetos, ações e eventos para ajudar pessoas nas mais diversas necessidades. Quem prega dirige a Palavra de Deus de modo que
o povo entenda. Quem dança traz a arte para levar as pessoas a uma
experiência com Deus. Quem ornamenta o templo utiliza-se da beleza dos objetos e das cores para ensinar ao povo os tempos e as épocas litúrgicas. Sua tarefa e como exercê-la não são o problema central. Qualquer curso, capacitação ou evento em sua igreja pode lhe dar
as ferramentas práticas de que necessita para isso. Porém, a integridade é uma experiência que precisamos ter com o Espírito Santo, para não sermos pegos(as) fazendo as coisas ‘como os
fariseus hipócritas’”.
Forte abraço,
Tiago Valentin, pastor
“Integridade é fazer a coisa certa mesmo
quando ninguém está olhando.”
C.S. Lewis, escritor britânico (1898-1963)

Reflexão

Perdão, o poder de curar a alma
“Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo”
(Efésios 4:32).

Q

uando perdoamos alguém,
não é preciso entender o
que se passa com a pessoa
que foi perdoada, mas sim o que
acontece dentro de nós mesmos!
Muitas vezes não conseguimos experimentar o perdão e passamos
boa parte de nossa vida sentindo o
peso do rancor, da mágoa, da tristeza, da raiva por algo ou por alguém. Trazemos na vida lembranças que,
quando nos vêm à memória, provocam um nó na garganta, um aperto no peito, uma sensação ruim no estômago – e as emoções afloram.
Certamente, trazemos algumas dessas lembranças, ou várias delas,
como cicatrizes em nossas vidas. E como é difícil ter de lidar com o
passado quando ele nos parece tão presente e insiste em estar próximo de nós de uma forma tão negativa!
Ficamos presos àqueles momentos em que nos sentimos feridos e,
assim, não percebemos a influência dessas emoções negativas em
nossas vidas. Então criamos crenças que nos parecem tão verdadeiras, mas não passam da influência desses aspectos negativos que
guardamos ao longo dos anos. São crenças que eu tenho chamado de
“limitantes”, como, por exemplo:
- a crença de que nunca serei feliz no amor;
- a crença de que a vida deve sempre seguir com privação;
- a crença de que ninguém me ama;
- a crença de que tudo de errado só acontece comigo;
- a crença de que nada dá certo comigo.
Enfim, não importa qual seja a sua crença limitante, você pode começar a pensar diferente, a pensar que existe outro caminho a seguir. Você
pode, com todas as forças, buscar eliminar essa lista infinita de coisas
ruins em que tem acreditado ao longo da vida, baseado(a) nas crenças
aprendidas no meio em que vive, na família, na religião, na escola, na sociedade, e com certas experiências que teve. Creia, são apenas crenças!
Mas é aí que muitas pessoas desistem. Porque tais crenças são tão
fortes que as mantêm presas na culpa, na vitimização e na necessidade de se autoboicotar, de se autopunir.
A única forma de nos libertarmos de tudo isso é o perdão. O perdão verdadeiro é o que livra as pessoas das emoções negativas que
as conservam presas a crenças limitantes. A falta de perdão impede
o seu crescimento e desenvolvimento, pois elas vivem com o que eu
chamo de “síndrome de Hardy”, o desenho infantil daquela hiena que
vivia dizendo: “Ó dia, ó céus, ó vida, ó azar!”.

Não trazer conosco lembranças carregadas de emoção negativa, tais
como raiva, tristeza, mágoa e culpa, é libertador!
Não desperdice a luz divina que se oferece a você! Deixe essa luz nascer na sua alma e viva crendo que você tem a seu dispor a oportunidade do perdão e do amor, os quais, estes sim, têm o poder de transformar e de curar o incurável!
Que o Altíssimo transforme você num farol!
Por Dílson Júlio Silva,
membro da Igreja Metodista em Itaberaba
“Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se.
Você quer ser feliz para sempre? Perdoe.”
Tertuliano de Cartago,
teólogo e apologista cristão (c.160-c. 220)

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.

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 Valentin;

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

5. “Estudo sobre o Livro de Romanos”,
por Flávia Gonçalves.

Faça sua inscrição com a Deise ou com a Rosa.

Primeiro Culto Transbordante de 2018
Tema: “Transbordante – Origens”;
Quando: 17 de fevereiro de 2017, às 20h;
Local: Igreja Metodista em Itaberaba;
Toda a igreja está convidada para esse tempo único de intercessão,
louvor, ministração e comunhão.
Mocidade – Geração Transbordante

Hoje (4/2), 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!

Aniversariantes
Gabriel Amaral Pereira;
8/2 Cláudio Márcio Dalbeto;
9/2 Raquel Ferraz de Campos;
10/2 Lucas Davi Abib Cavalcante Santos.
4/2

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, 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 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);
• 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 (4/2)
Marilene
Wil
Manoel/Maria José
Mariana/Flávia/Doroti
Nova Aliança
Álvaro
Bia
Guto
Pra. Laura/Marilene
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

PRÓX. DOMINGO (11/2)
Murilo
Marcel
Roberto/Renata
Não haverá atividades
Vida
Márcio
Eula
Gabriel
Pr. Tiago/Murillo
Pra. Laura

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.

