
Igreja Metodista Em Itaberaba
Congregação Em Santana De Parnaíba

“  J e s u s   C r i s t o   o n t e m   e   h o j e   é   o   m e s m o ,   e   o   s e r á   p a r a   s e m p r e  ”

Pastoral

Dando valor ao que  
de fato tem valor

Você já parou pa-
ra analisar quanto 
tempo gastamos 

valorizando o que não tem 
valor? Sim, é isso mesmo. 
Pare pra pensar e você 
vai constatar que já per-
deu muito tempo superes-
timando coisas, lugares, 
pessoas e situações que, 
na verdade, nem eram tão 
importantes pra você.

Nós atribuímos diferentes 
escalas de valor para mui-

tas coisas com as quais interagimos, e isso pode variar de pessoa 
para pessoa. Há quem goste e valorize muito seu carro, já outro va-
loriza muito seu animal de estimação e quase todos nós damos mui-
to valor àqueles com quem convivemos mais de perto, como nossos 
familiares e amigos. É natural que tenhamos maior consideração por 
certas coisas do que por outras e assim dediquemos mais do nosso 
tempo e cuidado àquilo que tem mais valor pra nós.

Vivemos num mundo muito agitado, cheio de compromissos e de exi-
gências. Para nós que moramos numa metrópole, o tempo se tor-
nou algo muito precioso, sobretudo aquele que dedicamos às coi-
sas que mais valorizamos. Cuidar daquilo que tem valor pra nós é o 
que nos dá mais prazer. Mas nosso tempo está cada vez mais cur-
to e, por isso, é tão precioso. Portanto, uma atitude sábia é gastar o 
pouco tempo disponível que temos com aquilo que realmente ama-
mos e valorizamos.

Contudo, muitas vezes nos pegamos tendo uma atitude imatura – 
e até pecaminosa –quando nos permitimos ser acometidos por um 
sentimento murmurador, rabugento e mal-humorado de falta de gra-
tidão. Por vezes, damos muito mais valor àquilo que não tem valor 
para nós do que ao que realmente nos importa. Por exemplo, não é 
incomum encontrarmos pessoas reclamando de alguém com quem 
nem têm tanto contato, que não é tão importante para elas; mas 
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Doutores da Alegria: exemplo de
valorização da vida



a reclamação contra aquele indivíduo é tão grande, tão persistente e tão 
desproporcional que nos faz pensar e questionar: será que essas pesso-
as gastam tanto tempo assim falando de quem elas amam de verdade?

Somos convidados a dar valor para aquilo que realmente tem valor e 
aprender a relevar mais as coisas, as pessoas e as situações que de-
safiam nossa paciência e nosso domínio próprio. Um ótimo exercício, 
que pode ser útil quando acontece algo que nos desagrada, é imediata-
mente passarmos a pensar, falar e, se possível, estar com quem valo-
rizamos, nos lugares de que gostamos e fazendo o que nos dá prazer.

É claro que podemos nos chatear e até dar uma reclamadinha de vez 
em quando, mas não podemos nos tornar uma pessoa míope e amar-
gurada diante da vida. Há muita coisa boa acontecendo ao nosso re-
dor, há muitas coisas às quais damos valor e que de fato têm valor pa-
ra nós. Vamos investir nosso tempo e dedicação em pessoas que ama-
mos, fazendo coisas saudáveis e agradáveis para nós e para quem tam-
bém nos valoriza.

Jesus, ao falar das coisas que realmente têm valor para Deus, disse a 
Seus discípulos que Deus protege as aves do céu, os lírios e as ervas 
dos campos, mas cuida muito mais de Seus filhos e filhas, criados à Sua 
imagem e semelhança (Mt 6:25-34). Deus ama toda a criação, mas dá 

muito mais valor àqueles que possuem o fôlego de vida 
dado pelo Seu Espírito.

Do amigo e pastor,

Rev. Tiago Valentin

“Se houvesse mais pessoas valorizando a comida, a alegria e a 
música mais do que o vil ouro, viveríamos num mundo mais feliz.”

J.R.R. Tolkien, escritor e filólogo britânico (1892-1973)

Reflexão
Em quem você acredita?

Entre 1996 e 
1997, foi ao ar 
pela Rede Glo-

bo uma telenovela 
chamada O Rei do Ga-
do, na qual um prós-
pero fazendeiro era in-
terpretado pelo ator 
Antônio Fagundes, 
muito conhecido por 
seus inúmeros traba-
lhos na televisão, no 
teatro e no cinema.

Essa novela provocou um fascínio muito grande pelas coisas rurais. Ne-
la se viam fazendas enormes, com muitas cabeças de gado, aparentan-

Antônio Fagundes em “O Rei do Gado”



do uma vida bonita que atraía as pessoas, principalmente quem mora-
va no interior.

Na mesma época da novela, um certo Paulo Roberto de Andrade, até 
então considerado um empresário moderno e inovador, criou uma es-
pécie de cooperativa de investimento, a Fazendas Reunidas Boi Gordo, 
na qual o participante colocava uma soma em dinheiro correspondente 
à compra de uma cabeça de gado. O empreendimento ficou famoso por 
uma propaganda estrelada exatamente por Antônio Fagundes, nos in-
tervalos de O Rei do Gado.

Tempos depois, descobriu-se que a empresa funcionava como uma pi-
râmide financeira, pagando os contratos vencidos com o dinheiro da en-
trada de novos investidores. Quando os saques começaram a superar 
os investimentos, a pirâmide desmoronou. O golpe atingiu milhares de 
brasileiros, que acreditavam estar investindo seus recursos em bois pa-
ra lucrarem muito depois.

A Boi Gordo prometia um rendimento de 42% em 18 meses, ganho que 
superava de longe qualquer outro investimento da época. Mas esse lu-
cro estava muito acima das possibilidades de mercado. E o pior: plani-
lhas oficiais abalizavam o negócio, apontando lucros em torno de 9% a 
10% ao ano.

Esse grande golpe durou quase dez anos e iludiu muita gente. De re-
pente, o que parecia um grande negócio ruiu, faliu, levando muitas fa-
mílias à queda financeira. Cerca de 30 mil investidores perderam apro-
ximadamente R$ 3,9 bilhões.

Na propaganda da Boi Gordo, Fagundes dizia que também fazia par-
te do projeto, o qual seria altamente rentável e seguro. Muitos acredi-
taram e depositaram seu dinheiro e esperanças ali, pois a aparência do 
negócio era a melhor possível. Foram iludidos pela propaganda e tam-
bém pelo governo.

A palavra de Deus nos diz para sermos simples como a pomba e pru-
dentes como a serpente (Mt 10:16). Ninguém conhece profundamente 
a natureza humana. Muitos se apresentam com uma bela aparência e 
uma figura perfeita, dizendo que aquilo que nos oferecem vai nos fazer 
bem. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Como, então, fu-
gir dessas ciladas?

A resposta é simples. Tudo o que fizermos, qualquer plano, qualquer 
tomada de decisão, deve ser colocado para o Senhor. Somos afoitos e 
queremos resolver as coisas ao nosso modo. Mas precisamos criar o 
hábito de colocar tudo nas mãos de Deus. Ele é o único em quem po-
demos confiar, pois nunca mentiu e nunca vai fazer isso.

Deus é totalmente confiável. Podemos nos jogar em Seus braços como 
uma criança que, sem medo, atira-se no colo do pai, pois sabe que ele 
irá segurá-la.



O Senhor garantiu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria (Hb 
13:5). Ele estará conosco, mesmo que não sintamos nada. Embora seja 
o Deus todo-poderoso, ele é um Deus pessoal. Sabe tudo o que se pas-
sa conosco, nossos medos, nossas aflições, nossa insegurança. Diante 
d’Ele, não precisamos de máscaras, pois Ele nos vê por completo e nos 
conhece melhor do que nós mesmos.

Esse é o Nosso Deus, que diz: “Conheço você muito bem 
e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome!”  
(Êx 33:12,17).

Então, em quem você vai acreditar?

Por Adriana Feitosa,  
membro da Igreja Metodista em Itaberaba

“Confie no tempo de Deus. Essa confiança requer que você 
coloque sua agenda nas mãos d’Ele, crendo que o tempo  

d’Ele é perfeito para todas as coisas em sua vida.
Joyce Meyer, pastora e escritora norte-americana

Avisos
Culto de Casais, no sábado que vem!
Dia 29 de abril, às 19h00, realizaremos nosso primeiro Culto de Ca-
sais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais receberem 
uma palavra de Deus para seu casamento. Venha e traga um casal con-
vidado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.

Culto Transbordante
Quando: 13 de maio de 2017, às 19h30;

Local: Igreja Metodista em Itaberaba.

Toda a igreja está convidada para esse tempo único de intercessão, lou-
vor, ministração e comunhão.

Mocidade – Geração Transbordante

Confraternização das Famílias 2017
Em 27 de maio de 2017, um sábado, às 19h00, haverá um encon-
tro especial em nossa igreja: a Confraternização das Famílias. Será um 
tempo muito gostoso de confraternização e comunhão. Venha e traga 
sua família!

Celebração Regional do Coração Aquecido
Neste ano, o evento acontecerá no dia 20 de maio, um sábado, a par-
tir das 15h00, no espaço da Igreja Assembleia de Deus do Bom Reti-
ro, na Barra Funda, local que comporta com conforto um grande núme-
ro de pessoas.

Local: Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro
Avenida Nicolas Boer, 100 (ao lado do Viaduto Pompéia);

Data: 20 de maio de 2017, às 15h00.



Campanha de Oração – “Jornada pela Dignidade: 
Movendo a Mão de Deus”
Faça parte dessa Jornada pela Dignidade. Clame pela 
nação brasileira para que Deus leve o povo ao arrepen-
dimento e a ações que demonstrem, por meio de frutos, 
o seu arrependimento e conversão. Ore, clame e aja pa-
ra que o Reino de Deus seja visível e concreto no Brasil.

Campanha Nacional de Oferta Missionária 2017
O Colégio Episcopal e a Coordenação-Geral de Ação Missionária (Coge-
am) aprovaram o valor da Oferta Nacional Missionária 2017. A expectativa 
nacional é de R$ 750 mil. As quantias para atingi-la são distribuídas por 
cada região eclesiástica e missionária. O alvo da I.M. em Itaberaba pa-
ra essa oferta é de R$ 2 mil. Contribua! Haverá uma salva especial para 
isso durante os cultos de domingo. Vamos superar todas as expectativas!

Aniversariantes
23/4 Gabriela da Mata Lopes;
24/4 Álvaro Antônio do Nascimento, 

Cleide Tomaz da Silva Lima e 
Diogo Melo de Oliveira;

26/4 Bruno Lopes Fonseca;
27/4 Renan Fernando dos Santos.

Orai sem cessar!
Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que passam por en-
fermidades e problemas diversos. Oremos:
• Pela saúde da d. Alda, do Antônio (marido da 

Deise), do Antônio (marido da Laodiceia), do 
Carlos (irmão do Márcio), da Beth Ladeia, 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 d. Juraci, 
da d. Leonor (mãe do Oséias), da Luciana (sobrinha da Marilene), do Lu-
ciano Amorim (primo da Cláudia Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Ma-
ria José), da d. Maria da Penha, da Paula (fi lha da d. Alda), do Paulo (ma-
rido da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da Maria José ), do Rafael Ar-
rais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire (irmã da Roseli de Brito), da d. 
Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi Marques (mãe do Cláu-
dio), 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.



www.metodistaitaberaba.com.br
www.facebook.com/

igrejametodista.itaberaba

Missão: Espalhar a santidade bíblica, testemunhando Jesus Cristo como único e sufi ciente Sal-
vador, 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.

Igreja Metodista em 
Santana de Parnaíba (Congregação)

Rua Alberto Frediany, 853
Santana de Parnaíba - SP

Pastor: Lucas Gomes

R. Mestras Pias Fillipini, 161
São Paulo - SP - 02736-010
Tel: 3977-0571

Pastor: Tiago Valentin
tivalentin@hotmail.com

Pastora: Laura Valentin
lauraprfcosta@hotmail.com

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 6ª FEIRA SÁB. DOMINGO

Alimentando Vidas 
(20h00)

Tarde de Oração 
(16h30)

Novidade de Vida 
(20h00)

Encontros dos PGs

Encontros
dos Pgs

Culto de Libertação 
(20h00)

Reun. de Oração 
(22h30)

Encontros 
dos Pgs

Or. e Intercessão 
(8h15)

Escola Dominical 
(9h00)

Culto solene 
(19h00)

HORÁRIOS DE EXPEDIENTE DOS PASTORES NA IGREJA

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Manhã - 8h30 – 12h
Tiago

Dia Folga
Pr. Tiago

Pra. Laura

8h30 – 12h
Tiago

8h30 – 12h
Laura - 9h

Tiago e Laura

Tarde 13h30 – 17h
Tiago e Laura

13h30 – 17h
Tiago e Laura

13h30 – 17h
Tiago e Laura

13h30 – 17h
Tiago e Laura

14h - 17h
Tiago e Laura -

Noite 20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

19h
Tiago e Laura

19h
Tiago e Laura

Assista as transmissões ao vivo dos cultos em nosso site.
Reveja também as transmissões dos domingos anteriores no site 

www. metodistaitaberaba. com. br ou
www.livestream.com/metodistaitaberaba
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Escala de Serviço
SERVIÇO HOJE (23/4) PRÓX. DOMINGO (30/4)

FECHAMENTO DA IGREJA Zé Weslley

GUARDADOR DOS CARROS Toninho Wil

INTERCESSÃO Manoel/Carol Edward/Tiago

MINISTÉRIO INFANTIL Bia S./Giulia/Thaís Mariana/Roberta/Doroti

LOUVOR Vida Nova Aliança

OPERADOR DE SOM Márcio Álvaro

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bia

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Esdras

DIREÇÃO DO CULTO Pr. Tiago/Marilene Pra. Laura/Nurimar

PREGADOR Pr. Acad. Lucas Gomes Pr. Tiago


