
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

Somos uma família, 
família de Deus

Nós cristãos somos muito 
privilegiados, pois des-
frutamos do fato de ter-

mos duas famílias: a família de 
sangue e a família da fé. Muitas 
vezes, uma complementa a outra; 
outras vezes, uma é a mesma que 
a outra; e, por vezes, uma pode 
substituir a outra. O certo é que 
Deus deseja que nossa família de 
sangue seja também uma família 
de fé, na qual Deus é o Senhor e 

o centro de tudo.

Sabemos que ninguém escolhe a família na qual vai nascer. Todos nós, ao 
nascermos, somos automaticamente inseridos numa família. Nem sempre 
essa família é o nosso modelo ideal e tampouco o de Deus, e então po-
demos até declarar: “Eu não escolhi nascer nessa família. Isso é injusto!”. 
Mas, independentemente do modelo da nossa família, precisamos olhar 
para ela e entender que aquela é a família que Deus nos deu.

Dentro do princípio em que cremos, de que Deus tem um propósito pa-
ra todas as coisas, se nascemos, fomos educados, vivemos e crescemos 
numa família estruturada ou desestruturada, Deus nos colocou nela por-
que tem um desejo maior, que vai além da nossa compreensão. E, sendo 
Deus quem escolheu nossa família, Ele o fez pensando no nosso melhor. 
Ou seja, nossa família é a melhor porque foi Deus quem nos levou até ela!

Não podemos nos esquecer de que Deus nos criou com a intenção de Se 
relacionar conosco. Isso acontece especialmente por meio das nossas re-
lações humanas, e a família é o ambiente por excelência em que a ação 
de Deus deveria ser mais presenciada e constatada. Contudo, nas últimas 
cinco décadas, a instituição “família” vem sendo uma das mais atacadas, 
relativizadas e desestruturadas. Muitas pessoas não desfrutam do privi-
légio de ter um convívio familiar saudável, que lhes possibilitaria uma vida 
plena e harmoniosa. Consequentemente, a ação de Deus é muitas ve-
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zes sufocada no contexto familiar.

Por isso, entre outros motivos, Deus concebeu a igreja e a projetou para 
ser um espaço de plena comunhão, amor, amizade, cumplicidade e partilha. 
Chamamos a igreja de “família da fé”, pois nela encontramos irmãos e irmãs 
para nos apoiar, pais e mães para nos aconselhar, crianças para nos alegrar 
e idosos para serem nossos exemplos. Na igreja, choramos com os que cho-
ram e nos alegramos com os que se alegram. Muitas pessoas, não poden-
do desfrutar com naturalidade a ação de Deus em suas famílias sanguíneas, 
acabam encontrando na igreja uma família que as acolhe, pois uma das gran-
des virtudes da igreja é ser de fato uma família.

Que possamos desfrutar desse privilégio de termos duas famílias. Ambas são 
presentes de Deus que podem e devem complementar-se e se ajudar.

Que nossas famílias sanguíneas possam ter o Senhor como sua base prin-
cipal, que na igreja possamos criar e zelar pelos laços de fé que nos unem e 

que Deus possa manifestar Sua misericórdia, graça e amor 
tanto na família de casa quanto na da igreja!

Do irmão na fé,

Rev. Tiago Valentin

“Não és tu que escolhes a tua família. Ela é um dom de  
Deus para ti, assim como tu o és para ela.

Desmond Tutu, arcebispo anglicano sul-africano

Reflexão
Com ou sem esperança?
“O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão 
em nada” (Provérbios 10:28).

Todo mundo tem esperança 
em alguma coisa. Alguns 
têm esperança em si mes-

mos. Como Maria, personagem 
central de A Noviça Rebelde, eles 
têm “confiança na confiança”. Mas 
isso não vai sustentá-los.

Outros colocam sua esperança na 
tecnologia. Outros ainda depõem 
sua esperança nos políticos.

Mas eu tenho algo testado no qual 
você pode depositar a sua espe-

rança: em Deus. Ele nunca vai deixá-lo(a) na mão. Isso é verdade porque a 
Bíblia diz que é verdade, mas eu também sei que é verdade a partir de um 
ponto de vista pessoal, porque coloquei isso à prova. Deus estava lá para 

Maria, de “A Noviça Rebelde”:
confiança na confiança?



mim – e estará lá para você. Não importa o que você enfrente na vida, Ele 
estará com você por todo o caminho. Como o salmista disse: “Ainda que eu 
ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu es-
tás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam.” (Sl 23:4).

Ou você tem esperança, ou não a tem. A Bíblia diz: “O que o justo almeja re-
dunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada” (Pv 10:28). 
Portanto, tenha esperança em Deus.

É n’Ele que está a sua esperança? Talvez você esteja enfrentando uma cri-
se agora. Talvez tenha acabado de ouvir as piores notícias imagináveis. Tal-
vez esteja passando por problemas no seu casamento, problemas no traba-
lho, problemas com a sua família, problemas de saúde, problemas financei-
ros... A lista continua. Talvez você esteja angustiado ou ansioso agora e se 
pergunta o que fazer.

Eis o que você deve fazer: clamar a Deus. E aqui está a grande esperança 
que cada cristão tem. Não importa o que aconteça na vida, 
temos a garantia de que, quando morrermos, iremos para 
o Céu. Essa é uma situação em que não há como perder.

Por Greg Laurie, em “Diários Devocionais

“A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem;  
a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão;  

a coragem nos leva a mudá-las.”
Agostinho de Hipona, filósofo e religioso cristão (354-430)

Meditação
Quando a vida não funciona
“Então Isaque despediu Jacó e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu 
Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú” (Gênesis 28.5).

Jacó esperou muitos anos pela bênção 
prometida e, depois de recebê-la, teve 
de ir para o exílio. Ele foi forçado a dei-

xar os seus queridos pais e estes foram se-
parados do seu amado filho por um longo 
tempo.

À primeira vista, pode-se pensar que isso 
não era tão ruim. Mas é muito difícil para 
qualquer pessoa deixar o pai e a mãe, uma 
herança e um ambiente confortável e fugir 
em miséria e pobreza.

Esse é um exemplo maravilhoso que nos 
mostra como Deus trabalha. Ele requer que 

confiemos em Suas palavras e em Suas promessas até mesmo quando o 
oposto dessas promessas estiver acontecendo conosco.

“A Luta de Jacó pela Bênção”,
por Suja Jacob



Jacó obteve a bênção prometida, mas precisou agarrar-se a ela por meio da 
fé e não duvidar do que não podia ver. Ele nada tinha, a não ser um cajado 
na mão e um pedaço de pão na sacola. Estava pobre, sozinho e exilado, mas 
confiava nas promessas de Deus.

O exemplo de Jacó nos ensina a viver pela fé. Devemos crer em Deus quan-
do Ele promete nos amar e nos proteger, cuidar de nós e nos ouvir, mesmo 
que não possamos ver isso acontecendo.

Essa história foi escrita como um exemplo para nós. Devemos aprender a 
confiar na palavra visível do nosso invisível Deus. Pelo fato de Ele não men-
tir nem nos enganar, esperamos com confiança e paciência que cumpra Sua 
promessa.

Isso é difícil para nós porque estamos acostumados a coisas que podemos 
tocar, ver ou sentir. Precisamos aprender a abandonar o que podemos expe-
rimentar apenas com nossos sentidos e viver de acordo com o que é invisível.

Retirado de “Somente a Fé – Um Ano com Lutero”  
(Editora Ultimato)

Avisos
Conferência Transbordante: “Igreja: no Lugar Certo, na Hora Certa 
e Fazendo a Coisa Certa”

Programação:
Dia 30/6 (sexta-feira)
Às 20h00: Culto de abertura;

Dia 1º/7 (sábado)
Às 19h00: Estreia do espetáculo “Comunidade”, da 
Cia. de Teatro Transbord’Arte;

Dia 2/7 (domingo)
Às 9h00: Culto;

Às 10h00: Painel “As Multiformas de Cumprir a Missão”;

Às 19h00: Culto do Pacto Missionário.

Convidados: Pastor e deputado estadual Carlos Alberto Bezerra Jr. (Igreja 
Comunidade da Graça); Pastor Manoel Carlos (coordenador regional de Mis-
sões e pastor da I.M. no Jabaquara); Pastora Joyce Plaça (da I.M. no Butan-
tã); Ministério de Louvor e Adoração Transbordante; Ministério de Louvor da 
I.M. no Butantã e Cia de Teatro Transbord’Arte.

Vigília de oração
Dia 2 de junho de 2017 (uma sexta-feira), a partir das 20h00, faremos a ter-
ceira vigília do ano em nossa igreja. Será um tempo muito especial de ora-
ção e intercessão, quando apresentaremos a Deus nossas lutas, expectati-
vas e sonhos para que Ele possa agir e intervir com Sua graça e favor. Parti-
cipe e experimente o agir de Deus em sua vida de maneira única e especial!



Culto de Casais
Dia 24 de junho (um sábado), às 19h00, realizaremos nosso segundo Culto 
de Casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais receberem 
uma palavra de Deus para o seu casamento. Venha e traga um casal convi-
dado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.

“Semana pra Jesus” em Santana de Parnaíba
Neste ano, o Projeto Missionário “Semana pra Jesus” será em nossa congre-
gação na cidade de Santana de Parnaíba (SP). É uma excelente oportunidade 
para servirmos a Deus de diversas maneiras. As áreas de atuação são as se-
guintes: trabalho com crianças, saúde, evangelismo, ação social, teatro, dan-
ça e louvor. O projeto acontecerá entre os dias 8 e 15 de julho de 2017. O va-
lor da inscrição é de R$ 150,00 e inclui transporte até o local, alimentação e 
hospedagem. Você pode se inscrever pelo site facebook.com/projetouspj 
ou pessoalmente, com nosso irmão Renan.

Campanha de Oração – “Jornada pela Dignidade:  
Movendo a Mão de Deus”
Faça parte dessa Jornada pela Dignidade. Clame pela nação brasileira pa-
ra que Deus leve o povo ao arrependimento 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 concreto no Brasil.

Aniversariantes
3/6 Eduardo de Barros Silveira

Orai sem cessar!
Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que passam por enfermi-
dades e problemas diversos. Oremos:

•	Pela saúde da d. Alda, do Antônio (marido da Dei-
se), do Antônio (marido da Laodiceia), do Carlos (ir-
mão do Márcio), da Cida (cunhada da Silvana), da 
d. Cida Barçante, da d. Domi, da Gina, do sr. Jar-
bas (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 Paulo (marido da Rose Assunção), do Pe-
dro (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;



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 (28/5) PRÓX. DOMINGO (4/6)

FECHAMENTO DA IGREJA Marilene Murillo

GUARDADOR DOS CARROS Emerson Tiago

INTERCESSÃO Edward/Manoel Manoel/Marilene

MINISTÉRIO INFANTIL Melissa/Roberta/Pastora Ana Carol/Carolzinha/Rosa

LOUVOR Vida Nova Aliança

OPERADOR DE SOM Márcio Álvaro

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bia

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Augusto

DIREÇÃO DO CULTO Pr. Tiago/João Pr. Tiago/Carol Abib

PREGADOR Pra. Laura Pr. Tiago


