
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

Bons ventos

Hoje, 50 dias depois da Pás-
coa, celebramos, no calen-
dário cristão, o Dia de Pen-

tecostes. No judaísmo, comemora-
va-se nessa data o sucesso pela co-
lheita anual. Mas, com Jesus, es-
se dia passou a ser associado ao 
cumprimento da promessa da vin-
da do Consolador. Após 50 dias da 
ressurreição de Cristo, os discípu-
los reunidos em Jerusalém aguarda-
vam o cumprimento dessa promes-
sa, enquanto ocorria a festa de Pen-
tecostes. Eles oravam num cenáculo 

quando o Espírito Santo se manifestou. Línguas de fogo pousaram sobre 
suas cabeças e eles começaram a falar em outras línguas. Depois desse 
episódio, a Igreja ganhou um grande impulso e passou a exercer seu pa-
pel profético no mundo de maneira efetiva.

Em outra ocasião relatada na Bíblia, Jesus compara o Espírito Santo com 
o vento. Isso acontece quando Ele está dialogando com Nicodemos (Jo 3). 
Nas palavras do Mestre: “O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas 
não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é nasci-
do do Espírito” (Jo 3:8). No contexto, Jesus quer deixar claro que a ação 
do Espírito não pode ser conduzida, prevista ou planejada; a vontade de 
Deus, que se materializa por meio da ação do Espírito, é livre.

Que ventos têm soprado em nossas vidas? No nosso país, o que temos 
visto são ventos tortuosos e carregados soprando na economia e na po-
lítica nacional. E, quando parece que a tempestade está passando, o raio 
cai duas vezes no mesmo lugar. Só no Brasil mesmo! Esses ventos casti-
gam a todos, mas especialmente os mais carentes, os mais necessitados 
e os mais fragilizados da sociedade.

Precisamos de um vento que seja impetuoso, um vento que sacuda, um 
vento que limpe nossa nação. Precisamos de uma intervenção sobrena-
tural que convença homens e mulheres do pecado da ganância, da cor-
rupção, da mentira. E só há uma pessoa que pode fazer isso: o Espíri-
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“Pentecostes 3”, por Sadao Watanabe (1979)



to Santo de Deus! Ele não está condicionado a nenhuma ideologia social ou 
partidária, mas à valorização da vida em detrimento de tudo. Seu critério de 
atuação é apenas um: a verdade, a verdade que liberta, a verdade que con-
vence do juízo e do pecado.

Talvez estejamos precisando refletir e agir a partir da proposta de John Wes-
ley, que, cheio da unção e da inspiração do Espírito Santo, disse na Inglater-
ra do século XVIII: “O povo chamado metodista está comprometido em re-
formar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica so-
bre toda a Terra”.

Em tempos nos quais se fala tanto de reformas, creio que a mais urgente e 
significativa de todas seja a reforma de caráter. E isso começa dentro da igre-
ja. Somos chamados a buscar e dar liberdade ao Espírito para que Ele nos 
conduza conforme desejar, rumo à vontade de Deus. Precisamos individual-
mente, como comunidade e como nação de um avivamento genuíno e urgen-

te, no qual os bons ventos do Espírito nos santifiquem e nos 
capacitem para sermos voz profética neste mundo caótico.

Do amigo e pastor,

Rev. Tiago Valentin

“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam 
barreiras, outras constroem moinhos de vento.”
Érico Veríssimo, escritor gaúcho (1905-1975)

Meio Ambiente
Compromisso de fé versus sistema predatório
“A Terra é do Senhor e tudo o que nela há” (Salmo 24:1).

Nesta segunda-feira, 5 de 
junho, comemora-se o 
Dia Mundial do Meio Am-

biente, oportunidade de refletir so-
bre a responsabilidade cristã dian-
te da Criação.

Durante vários anos, ecologia e 
sustentabilidade foram palavras as-
sociadas a uma parcela muito pe-
quena da população. Quem falava 
em “meio ambiente” seria uma eli-
te privilegiada que, tendo conquis-

tado o básico para sua sobrevivência, podia se dar ao luxo de discutir temas 
supérfluos, enquanto degustava sua salada orgânica. Afinal, num país onde 
ainda existem bolsões de fome e miséria, quem se importa com a caça às 
baleias ou com a matança das foquinhas? Isso só para citar um dos tantos 
comentários carregados de preconceito.



Foi no Norte do Brasil, entre o povo pobre dos seringais, que a mente brasi-
leira começou a se abrir para a compreensão de que o ser humano depende 
da Terra para viver, ser vivo que é, um dentre os demais espécimes de fau-
na e flora. Adotar uma política de sustentabilidade ambiental podia ser a dife-
rença entre ter ou não comida no prato. Chico Mendes mobilizou o povo, ga-
nhou projeção internacional e influenciou outras lideranças. Marina Silva, por 
exemplo, chegou a ser considerada como alternativa política ao Poder Execu-
tivo e conquistou a simpatia do povo brasileiro, especialmente entre os que, a 
exemplo dela, professam a fé evangélica. Contudo, as questões ambientais, 
que pouco a pouco começam a ser mais discutidas no país, ainda estão dis-
tantes do cotidiano das igrejas.

Claro que há bons exemplos a serem seguidos. A Igreja Unida do Canadá é 
uma das que buscam inserir a experiência da fé na vida cotidiana e, no con-
texto do país, tem assumido posições políticas a favor da pequena proprie-
dade rural e apoiado projetos de agricultura sustentável. Ainda na década de 
1990, desenvolveu um projeto de horta orgânica destinada à alimentação de 
moradores de rua. Hoje, esse projeto ganhou dimensões ainda maiores, bus-
cando envolver toda a comunidade local. O plantio de uma horta é não ape-
nas uma experiência comunitária de aprendizado e sociabilidade como tam-
bém uma alternativa real de alimentação mais saudável e mais barata para 
a população local. Dependendo da área plantada, pode ser um meio de sus-
tento financeiro na zona rural, com a criação de cooperativas. No Brasil, a 
organização A Rocha busca conscientizar igrejas evangélicas para as ques-
tões ambientais.

Penso nas igrejas brasileiras inseridas em áreas desmatadas, urbanas ou ru-
rais, com risco de desabamentos e enchentes – onde já ocorreram tantas 
tragédias ambientais provocadas não pela vontade de Deus, mas pela ação 
humana. As igrejas tendem a responder com rapidez diante de desastres am-
bientais. Correm a levar roupas, alimentos, palavras de conforto. Poderiam, 
no entanto, fazer mais: poderiam ajudar na prevenção das tragédias.

Ações ambientais educativas podem salvar vidas. Que tal uma parceria com 
a Defesa Civil da sua cidade, promovendo palestras e cursos? Como identi-
ficar uma área de risco? Como proteger um morro de inevitável desabamen-
to, antes que as chuvas se intensifiquem? Ações cidadãs capitaneadas pelas 
igrejas também podem mudar a configuração de uma cidade.

A igreja poderia (e deveria) ser a voz do povo na reivindicação de melhores 
condições sanitárias e estruturais para todos. Criança com diarreia também 
é problema ambiental; previne-se com água tratada e maior responsabilidade 
no destino do lixo industrial e doméstico. Mas o sistema econômico predató-
rio faz vítimas não apenas entre os mais carentes do país, que sofrem os efei-
tos da degradação do meio ambiente sobre seus próprios corpos. Pessoas 
de todas as classes sociais e idades (as crianças, muito especialmente) são 
vítimas de uma economia antiecológica que determina a busca da felicida-
de no fugaz prazer do consumo. Continuamente, criam-se desejos materiais 



a serem atendidos, enquanto a teologia da prosperidade valida o acúmulo de 
bens como sinal da bênção divina. O resultado é uma perene insatisfação.

Enquanto isso, a Terra se consome e se degrada. E o Se-
nhor da Criação certamente olha para tudo isso e vê que 
não é bom.

Por Suzel Tunes, redatora do “Expositor Cristão”

“O mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a 
dominar a natureza antes de se dominarem a si mesmos.”

Albert Schweitzer, fi lósofo e médico alemão (1875-1965)

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.

Campanha de Oração – “Jornada pela 
Dignidade: Movendo a Mão de Deus”

Faça parte dessa Jornada pela Dignidade. Cla-
me pela nação brasileira para que Deus leve 
o povo ao arrependimento e a ações que de-
monstrem, por meio de frutos, o seu arrependi-
mento e conversão. Ore, clame e aja para que o 
Reino de Deus seja visível e concreto no Brasil.



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

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.

Aniversariantes
6/6 Eric Vinícius Amaral Ferreira e Isabella Dias de Souza

9/6 Vera Lúcia Martins Sobolevski

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 Laodi-
ceia), do Carlos (irmão do Márcio), da Cida (cunha-
da da Silvana), da d. Cida Barçante, da d. Domi, da 
Gina, do sr. Jarbas (pai da Helô), do sr. José (mari-
do 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 
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
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Escala de Serviço
SERVIÇO HOJE (4/6) PRÓX. DOMINGO (11/6)

FECHAMENTO DA IGREJA Murillo Silas

GUARDADOR DOS CARROS Tiago Cleuton

INTERCESSÃO Manoel/Marilene Tiago/Edward

MINISTÉRIO INFANTIL Ana Carol/Carolzinha/Rosa Bia Bentley/Larissa/Doroti

LOUVOR Nova Aliança Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Álvaro Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Bia Bel

OPERADOR DE CÂMERA Augusto Dinda

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

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura

Assista as transmissões ao vivo ou as gravações 
dos cultos em nosso canal no Youtube.


