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A síndrome de Peter Pan
“Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
pensava como menino; quando cheguei a ser homem, desisti das coisas
próprias de menino” (1ª Corintíos 13:11)
A maioria de nós conhece a história de
Peter Pan, o menino que não queria crescer. Ele arrebanha consigo algumas crianças que comungam da mesma ideia de serem crianças eternamente. O cenário no
qual eles vivem é a “Terra do Nunca”. Um
lugar onde eles podem se divertir eternamente. Na “Terra do Nunca” eles não precisam assumir responsabilidades, não tem
de prestar contas a ninguém, porque afinal
de contas, eles não têm os pais por perto,
eles também não precisam trabalhar, pois,
tem toda sorte de alimentos à disposição.
Eles vivem por si e para si na “Terra do
Nunca”, além disso, eles não crescem e nem
tampouco envelhecem. E para não caírem
na monotonia nem na ociosidade, Peter Pan
e seus aliados vivem um confronto marcado por grandes aventuras contra o Capitão
Gancho e seus marujos.
Diante dessa história que tanto tem
nos divertido ao longo dos anos, você
pode estar a perguntar: o que vem a ser
a Síndrome de Peter Pan?
Muito bem. A Síndrome de Peter Pan
é um conjunto de comportamentos infantis, em adultos. Os sintomas dessa
síndrome são: imaturidade, narcisismo,
irresponsabilidade, rebeldia e recusa à
velhice. Na verdade, são adultos que
cresceram fisicamente e ficaram raquíticos emocionalmente.
No texto, em epígrafe, devemos considerar o que o apóstolo Paulo escreveu
à Igreja de Corinto e aplicar à nossa realidade. Pois em nossos dias há muita
gente semelhante a Peter Pan.
Muito bem, considerando o versículo
em destaque, eis algumas coisas próprias de menino que precisamos abandonar:
A linguagem infantil. É por meio da
linguagem que nos comunicamos com as
pessoas e com o mundo a nossa volta,
portanto, é por meio dela que expressamos nossa vontade e sentimentos. Por
isso, nossa linguagem revela e até mesmo denuncia as atitudes do nosso coração. Foi Jesus mesmo que fez a seguinte
afirmação: “Nada há fora do homem
que entrando nele, o possa contaminar; mas o que sai do homem é o que
o contamina” (Marcos 7:15). A linguagem infantil a ser abandonada por nós diz
respeito ao conteúdo de uma fala
dissociada ou sem nexo com os valores
da vida cristã madura. Não podemos cres-

cer e continuar com uma linguagem oca,
banal e desprovida de conteúdo bíblico. A
fase adulta requer de nós uma linguagem
compatível com nossa estatura.
Sentimentalismos infantil. O sentimentalismo infantil a ser deixado não é o
amor, a compaixão e o apego naturais na
infância de uma criança normal e sim a
inconstância, o egoísmo, os melindres, as
birras e coisas do tipo. É no mínimo estranho um adulto com comportamento infantil, a não ser em casos especiais. Comporta-se como ou pior que criança quem é infantil em seus sentimentos. Ora brinca, sorri
e se alegra com as pessoas; ora mal cumprimenta os outros. Esse tipo de pessoa,
mal comparando, é como menino birrento
cujo humor só melhora quando ganha uma
balinha. O crescimento físico também exige de nós crescimento emocional. É preciso amadurecer emocionalmente. Uma pessoa, madura, emocionalmente lida bem
com as perdas, com as críticas e com as
situações embaraçosas da vida. Uma pessoa grande fisicamente e emocionalmente
infantil é amargurada, vive o tempo todo
reclamando da vida, tem relacionamentos
frustrados e não gosta de ninguém.
Forma de pensar infantil. É por
meio do pensamento que os seres humanos formulam seus conceitos, criam ideias,
opiniões e valores morais. Uma criança não
tem condições psicológica suficiente para
formular devidamente os conceitos e valores que nortearão toda a sua vida. Uma
criança fala um palavrão sem se dar conta do significado da palavra proferida. Mas,
um adulto não pode ser assim. Por isso é
que o pensar de uma pessoa tem de ser
desenvolvido em consonância com seu desenvolvimento físico. O que se requer de
um cristão é que ele tenha a mente de
Cristo, pois, um cristão com a mente de
Cristo pensa nas coisas do alto, pensa suas
ações a partir da Palavra de Deus, toma
suas decisões em oração, pensa no próximo com em si mesmo. Um cristão com a
mente de Cristo procura ocupar sua mente com as coisa de Deus.
A Síndrome de Peter Pan não é uma
doença é um problema. Os problemas
têm solução e nesse caso ele pode ser
resolvido com a confrontação bíblica.

Rev. Alexandro Luiz Ramos
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ganizados nas Sociedades Internas,
e comprometidos com o evangelho
e a denominação. Além disto, muitos dos nossos líderes – pastores,
presbíteros e diáconos – descobriram sua vocação em reuniões e Congressos de Sociedades Internas. As
Sociedades Internas sempre foram
a cara da IPB. Ao longo da história,
elas identificaram e marcaram a
identidade presbiteriana e diferenciaram a nossa denominação das
demais. As Sociedades Internas
sempre expressaram a força da organização presbiteriana e reforçaram a federalidade da nossa denominação. Próximo domingo, após a
Escola Dominical, as plenárias da
SAF, UPH, UPA e UMP ocorrerão respectivamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II, Sala da Classe da UPA
e Sala da Classe da Mocidade. Ressaltamos que a ausência dos sócios
gera prejuízos às referidas reuniões.
VIAGEM OFICINA DORCAS
De 14 a 21 de agosto deste ano,
em Fortaleza-CE ocorrerá mais uma
viagem organizada pela Oficina
Dorcas. A hospedagem será no Hotel Vila Galé. Para mais informações,
procurar a irmã Marilene.
DEPARTAMENTAL SAF
Próximo sábado, às 15 horas
haverá duas departamentais: a)
Departamento Dorcas e Ester, na
residência da sócia Helayne, Quadra 207, Lotes 4/6, Bloco F, Ap. 604,
Residencial Imprensa IV, Águas Claras, Salão Social. Sairemos da porta do templo às 14h30; b) Departamento Heroínas e Mensageiras, na
residência da sócia dona Augusta,
QNG 32, Casa 16. Sairemos da porta do templo às 14h30.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos, se eu não vos
abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênção sem
medi da ” ( M a l a q u i a s 3 : 1 0 ) .
Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Que
o Deus Provedor continue com as
suas bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos que confirmem seus nomes na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
As Origens da Adoração Cristã de Larry W. Hurtado. Esta obra
presta uma contribuição valiosa ao
debate em torno das origens e do
desenvolvimento do Cristianismo no
que diz respeito a esse importante
e indispensável assunto na história
e vida da Igreja do Senhor Jesus.
Isso se deve ao fato de que as práticas devocionais dos primeiros cristãos colocava em evidência os títulos cristológicos e outras manifestações da fé cristã que marcaram profundamente a história da
Igreja – fato este que tem sido amplamente negligenciado.
REV. JEFFERSON
Desde quinta-feira, próxima passada, até o dia 29 deste mês, o
Rev. Jefferson estará de férias. Será
um período de justo e necessário
descanso. Em sua ausência o Rev.
Alexandro assumirá o pastorado efetivo de nossa igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
A partir da próxima sexta-feira,
o Rev. José Marcos voltará às suas
atividades. A este nobre irmão e sua
família as nossas boas vidas.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 73: Como justifica a
fé o pecador diante de Deus? Resposta: A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das
outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas
obras que são os frutos dela, nem
como se fosse a graça da fé, ou
qualquer ato dela, que lhe é imputado para a justificação; mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e
aplica a si Cristo e a sua justiça.
Referências: Gálatas 3:11; Romanos 3:28 e 4:5; João 1:12; Gálatas
2:16.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diariamente uma mensagem pelo telefone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Este
é um importante ministério de
edificação para os cristãos e
evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em um dos aparadores na saída do nosso templo. Disque paz, 3354-1313.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâ-

neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://www.ipb.org.br/radio.
ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo
qual Deus fala ao coração do crente. Muitas vezes, ensinando-o como
desfrutar do Seu poder e da Sua
misericórdia. Ou, às vezes, advertindo o crente sobre negligências ou
displicências prejudiciais ao devido
e necessário crescimento espiritual. Portanto, vamos todos desfrutar desta bem-aventurança, participando do estudo bíblico, quartafeira, sob a ministração do Rev.
Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.
Quando nos dobramos em oração
compreendemos a majestade de
Deus e a limitação humana. Precisamos orar. Tendo em vista a importância do exercício da oração
vamos todos participar da reunião
de orações que nesta quarta-feira
será dirigida pelo Presb. Pedro.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Perfeito
Louvor está de férias. Retornará às
suas atividades no dia 1º de agosto; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Josilene e Josiane; Próximo domingo: Priscila Barros e Wesdna Barros; MATERNAL 1 (Manhã e Noite)
– Hoje: Janete Crivelaro e Jaciara
Gonçalves. Próximo domingo: Patrícia Ferreira e Antônia Silva; MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Milena Caires – noite); Próximo dominngo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo (Auxi-
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Tiago B.,
Moisés F., Claudennes, Ataliba,
William. Próxima semana: Antônio
N., J. Cláudio., Anderson., Geazi., J.
Francelino.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo: Rose.
CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:
SAF.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e visitar: Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó e tio
do Diác. Anderson Lousan; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Maria Grippe; dona Marluce, esposa do sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona Santília
e família; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Presb. Eliezer
Targino; Levi, filho da irmã Joselina;
Patrícia Vieira (3358-5160);
Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (33521274); Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Isaías 55:3
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 124:1-8
e) Hino Congregacional nº 27
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 119:156
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Ângelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 1:14-15
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 351
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
19/07
19/07
19/07
20/07
20/07
20/07
21/07
24/07
25/07
25/07

Jeoval Correia de Lima .......................................................... 3372-2376
Anderson de Almeida Barros ................................................. 3435-7560
Herlon Neri Hostins ...............................................................................
Maria José da Silva de Jesus .................................................................
Bárbara Rodrigues Machado .................................................. 3491-8805
Emanuel Jesus Lajes Dutra Rafael ......................................... 3353-4652
Priscilla Santos Arruda ........................................................... 3543-1560
Paulo Henrique Tavares Braga da Silveira .............................. 3254-7768
Alessandra Alves Otaviano .................................................... 3263/0583
Daphne Renata Tavares Amaral ............................................. 3353/4107

