
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  ”

Momento Político

Manifesto dos bispos e 
bispas metodistas

“E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e se-
gurança para sempre” (Isaías 32:17).

As últimas votações de projetos im-
portantes para a economia atual e 
para o futuro de todo o povo bra-

sileiro são motivo de dúvidas e inquieta-
ções de toda parte. É tempo de superar 
as dubiedades e dicotomias partidárias a 
que nós nos submetemos vez ou outra pa-
ra perceber que, acima de posições de di-
reita, esquerda ou centro, todas as pes-
soas igualmente sofrerão impactos, cujas 
proporções serão maiores sobre aquelas 
que menos se podem defender. Por isso, a 
Igreja Metodista se soma às demais vozes 
que já ecoam profetizando e denunciando 
os perigos da precipitação da tomada de 

decisões, sem levar em conta os clamores populares que de todos os 
lados clamam por cautela e transparência nos interesses que levam 
ao momento crucial que experimentamos.

Este manifesto não é apenas para nosso povo, no seu âmbito denomi-
nacional, mas para todas as pessoas que ensejam tempos melhores 
para nosso país, como luz da graça e da justiça de Deus para todos os 
povos da terra, como herdeiros e herdeiras das promessas divinas fei-
tas a Abraão, de que todas as nações podem e devem ser abençoa-
das. Isso significa paz, justiça, equidade e proteção para todos e todas.

É senso comum de várias vertentes de análises que o atual governo 
executivo, bem como o Legislativo, vem tomando medidas que afetam 
negativamente os empobrecidos do nosso país. Essas medidas em na-
da melhorarão o sistema de saúde, a educação ou o sistema previden-
ciário. Ao serem postas em votação, todas essas medidas são corrobo-
radas pelo Senado e pela Câmara de Deputados, por homens e mulhe-
res cuja eleição aconteceu para que fizessem leis justas, visando ga-
rantir uma vida digna para o povo, que é o bem mais precioso do país. 
Entretanto, os grupos econômicos e o capital estrangeiro têm tido pri-
mazia sobre os interesses da nação brasileira.
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Quem falará pelo povo? Acreditamos que o próprio povo tem essa respon-
sabilidade. Para isso, deve-se utilizar de todos os mecanismos de pressão 
política para exigir que deputados(as) federais, senadores(as) e o próprio 
governo parem de produzir leis e projetos de lei que tirem ou diminuam 
direitos conquistados sob muita luta por meio de seus órgãos represen-
tativos, como os sindicatos, ou pelo próprio povo em movimentos de rua.

Um exemplo concreto da disparidade pode ser encontrado no imposto 
de renda. Há quanto tempo não se corrige de forma precisa a tabela? 
Segundo o informativo G1, “em 20 anos, a defasagem em relação à va-
riação da correção da tabela do IR em relação à inflação somou 72,2%”. 
Isto é uma forma indireta de aumentar a cobrança de impostos. Mais 
gritantes, porém, são as duas recentes propostas de emenda à Cons-
tituição: a PEC 241/2016, sobre o teto dos gastos públicos, que preju-
dica a educação e a saúde e que já foi promulgada e seus efeitos se-
rão sentidos pelos próximos 20 anos; e a PEC 287/2016, que trata da 
reforma da previdência. Esta se encontra em tramitação nas casas le-
gislativas e já recebeu mais de 140 propostas de emendas para altera-
ção do texto, demonstrando que ela viola o sagrado direito à aposenta-
doria com dignidade.

Os bispos e as bispas metodistas oram para que deputados(as) e 
senadores(as) sejam tocados(as) por Deus, de modo que suas consci-
ências sejam despertadas para que não aprovem leis que prejudiquem 
a maioria do nosso povo. Também orientamos os(as) metodistas pa-
ra que utilizem os meios legítimos para fazerem pressão sobre os(as) 
deputados(as) e senadores(as) para que não aprovem medidas que fi-
ram ou diminuam os direitos do povo. Como povo de Deus precisamos 
agir conforme nossa fé e atuar para que sejamos ouvidos(as). Portanto, 
não nos calemos. Façamos ouvir a nossa voz.

Colégio Episcopal da Igreja Metodista

“A nova cultura começa quando o trabalhador  
e o trabalho são tratados com respeito.”

Máximo Gorky, escritor russo (1868-1936)

Dia do Trabalho
Meu Pai trabalha até agora...
“Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também” (João 5:17)

Como é preciosa essa 
afirmação do Senhor 
Jesus! Somos filhos 

de um Deus que trabalha pa-
ra aqueles que n’Ele esperam.

Que privilégio sermos filhos 
de um Deus que criou o tra-
balho prazeroso, que criou to-
da a natureza, seja visível, se-



ja invisível! E como a criou! Ele a fez, acima de tudo, para a Sua glória. 
Criou-a para a nossa sobrevivência e aprazimento. No Seu trabalho per-
feitamente criativo, o Senhor trouxe ordem ao caos.
Nesta segunda-feira, 1º de maio, comemoramos e Dia do Trabalho. Sa-
bemos que o trabalho já existia antes do pecado dos nossos pais. A de-
sobediência, porém, trouxe peso, sofrimento, cansaço e estresse para 
o trabalho do homem.

Temos convicção e experiência de que, em Cristo Jesus, o trabalho as-
sume novos contornos. O nosso trabalho em Cristo Jesus traz implica-
ções nobres, quais sejam: espirituais (glorifica a Deus); morais (digni-
dade e benefício para o homem); emocionais (aprazimento e utilidade) 
e relacionais (comunicação entre os trabalhadores e o bem comum). O 
trabalho não deve ser exercido numa perspectiva meramente monetária, 
enriquecimento e outras implicações mercantilistas. O trabalho se torna 
prazeroso na medida em que glorifica a Deus e contribui para a justiça 
social, para a distribuição de renda e promoção da solidariedade, pois 
mais bem-aventurada coisa é dar do que receber (At 20:18).

O trabalho, na perspectiva do primeiro Adão, está atrelado a todo o ti-
po ganância e acúmulo de riquezas e até à violência. O trabalho, na óti-
ca de Jesus, o segundo Adão, é terapêutico, didático e um forte com-
ponente de progresso qualitativo. Trabalho não é maldição, mas benção 
de Deus. Para o homem no pecado, o trabalho lhe pesa e traz sofrimen-
to. Para o homem em Cristo, o trabalho torna-se leve e produz satisfa-
ção. O velho homem reclama, mas o novo se rejubila.

Devemos trabalhar para a glória de Deus, para o nosso sustento digno, 
para reserva de futuro (aposentadoria) e para repartir com os que têm 
necessidade. O trabalho deve trazer (como está escrito em nossa ban-
deira) ordem e progresso. Um país não cresce com malandragem, ocio-
sidade negativa, dependência doentia e apadrinhamento ideológico ou 
político. O trabalho não combina com paternalismo.

Trabalhar para viver e repartir é bíblico. Viver para trabalhar e não re-
partir é fruto do pecado. O primeiro é liberalidade; o segundo, avareza.

O trabalho combina com planejamento e gestão. Relaciona-se muito 
bem com orçamento a partir de prioridades pessoais e familiares.

Trabalhar significa produzir riquezas para serem distribuídas pelos ca-
nais legais. O trabalho não foi criado para adoecer o homem, mas pa-
ra dar-lhe saúde. Existem trabalhos insalubres. Muitos deles são fruto 
de ganância. O trabalho torna-se desonrado quando não se criam con-
dições dignas para ele ser feito.

Que o nosso trabalho honre a Aquele que nos deu condições de realizá-lo. 
Seja Deus engrandecido no trabalho que fazemos! Que o 
Seu Reino se espraie por meio dos recursos do trabalho 
digno que nos foi outorgado pelo Deus da graça.

Por Oswaldo Jacob, pastor da Segunda Igreja 
Batista em Barra Mansa (RJ)



“O seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, 
mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor.”

Thiago de Mello, poeta amazonense

Avisos

No próximo domingo (7/5), 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!

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 encontro es-
pecial em nossa igreja: a Confraternização das Famílias. Será um tem-
po 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 com-
porta com conforto um grande nú-
mero de pessoas.

Local: Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro – Avenida Nicolas Bo-
er, 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 pe-
la nação brasileira para que Deus leve o povo ao arre-
pendimento e a ações que demonstrem, por meio de 
frutos, o seu arrependimento e conversão. Ore, clame 
e aja para que o Reino de Deus seja visível e concre-
to no Brasil.



Campanha Nacional de Oferta Missionária 2017
O Colégio Episcopal e a Coordenação-Geral de Ação 
Missionária (Cogeam) aprovaram o valor da Oferta 
Nacional Missionária 2017. A expectativa nacional é 
de R$ 800 mil. As quantias para atingi-la são distri-
buídas por cada região eclesiástica e missionária. O 
alvo da I.M. em Itaberaba para essa oferta é de 
R$ 2 mil. Contribua! Haverá uma salva especial pa-
ra isso durante os cultos de domingo. Vamos superar 
todas as expectativas!

Aniversariantes
30/4 Adélia Rocha Ribeiro;
1º/5 Alice Rocha Costa de Almeida Valentin, 

Américo P. da Silva Neto e Lia Novaes Gomes;
3/5 Walter Sabini Junior;
5/5 Daniela Xavier dos Santos;
6/5 Emerson Martins de Oliveira.

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 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. Leonor (mãe do 
Oséias), 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 Pau-
lo (marido da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da Maria José ), do 
Rafael Arrais (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 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);

•	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 (30/4) PRÓX. DOMINGO (7/5)

FECHAMENTO DA IGREJA Weslley Pastores

GUARDADOR DOS CARROS Wil Marcel

INTERCESSÃO Edward/Tiago Silas/Nurimar

MINISTÉRIO INFANTIL Mariana/Roberta/Doroti Ana Carol/Carol/Silvana

LOUVOR Geração Eleita Nova Aliança

OPERADOR DE SOM Tiago Álvaro

OPERADORA DO DATASHOW Bel Bia

OPERADOR DE CÂMERA Esdras Augusto

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura/Nurimar Pra. Laura/Beth

PREGADOR Pr. Tiago Pr. Tiago


