
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

Igreja no lugar certo, na hora 
certa e fazendo a coisa certa

Ao se afirmar que a igreja 
deve estar no lugar cer-
to, na hora certa e fazen-

do a coisa certa, subentende-se 
que pode haver igrejas que es-
tejam errando em alguns desses 
quesitos – ou talvez em todos!

Há hoje inúmeros modelos e 
propostas de igreja, muitos de-
les com grande ênfase na quan-

tidade de membros, dentro da mais pura e selvagem lógica de mercado. Pa-
ra estes, igreja boa é aquela que tem muita gente. Portanto, para serem con-
sideradas boas, as igrejas fazem de tudo para aumentar sua membresia, não 
importando o que acontece na vida das pessoas, desde que elas estejam sob 
o jugo da igreja. Infelizmente, a motivação final desses que enfatizam o cres-
cimento numérico não é exatamente ver vidas libertas do pecado, mas encher 
os cofres da igreja. Por isso, uma igreja rica de dinheiro pode eventualmente 
ser muito pobre de espírito.

Com certeza, queremos ser uma igreja boa, queremos ser uma igreja que 
acerta. Mas o que significa estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coi-
sa certa? Significa sermos uma igreja relevante para o lugar onde ela está in-
serida, para o tempo presente e, principalmente, fazendo o que Deus espe-
ra dela.

A igreja não foi criada para ser um fim em si mesma, e sim para ser sinali-
zadora, propagadora e coexecutora do Reino de Deus. Portanto, o lugar on-
de a igreja está inserida precisa ser alvo da manifestação da graça e do poder 
transformador de Deus. Se há injustiça, desigualdade, maldade ou qualquer 
sinal demoníaco de morte, a igreja precisa intervir tanto com ações intangíveis 
quanto com ações concretas, que promovam transformação.

Quando é a hora de a igreja agir? Emprestando as expressões de Jesus: “Vem 
a hora e já chegou”. Ou seja, não é para depois ou quando der, mas para ho-
je. É agora que a igreja precisa atuar. Muitas vezes caímos no erro de achar 
que não estamos preparados e, portanto, que ainda não é hora de fazer algo. 
A verdade é que, aos nossos olhos, nunca estaremos preparados. Portanto, o 
que precisamos é contar constantemente com a graça e a misericórdia de 
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Deus, que nos habilita para, a tempo e fora de tempo, sinalizarmos o Seu Reino.

E o mais importante é que a igreja não só exista, não só esteja em algum lugar, 
mas que, independentemente do “quando”, ela esteja fazendo a coisa certa. Fa-
zer a coisa certa como igreja nada mais é do que corresponder integralmente e 
fielmente ao chamado de Deus. Nossa referência do que é fazer a coisa certa es-
tá na Palavra, que nos apresenta os parâmetros de uma igreja que agrada ao co-
ração de Deus.

Os versículos de 42 a 47 do capítulo 2 de Atos nos mostram que a comunidade 
perseverava. Ora, nenhuma igreja se mantém de pé e ativa sem perseverança. O 
livro de Atos também nos indica que a partilha era essencial na vida comunitária. 
Além disso, a comunidade primitiva não cessava de louvar ao Senhor.

O versículo 47 nos informa que, como consequência do cumprimento da vontade 
de Deus, Ele próprio acrescentaria muitos que iam sendo salvos. E é assim que 
cremos. Os números na igreja são consequência da transformação que aconte-
ce na vida das pessoas e do testemunho que elas dão sobre quão bom é viver 
com Deus!

Que Deus continue a nos dar o privilégio de buscarmos ser uma 
igreja que está no lugar certo, na hora certa e fazendo a coi-
sa certa!

Do amigo e pastor,

Rev. Tiago Valentin

“Uma igreja é um hospital para pecadores,  
e não um museu para santos.”

Abigail van Buren, colunista norte-americana (1918-2013)

Férias
EBF, uma bênção para nossas crianças
“Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino 
de Deus (Lucas 18:16b).

Entre os dias 20 e 23 de 
julho próximos, nossa 
igreja vai realizar sua tra-

dicional Escola Bíblica de Férias 
(EBF), que é dedicada a crian-
ças de 3 a 12 anos de idade (ver 
Avisos, no final deste boletim). É 
uma excelente oportunidade pa-
ra convidarmos nossos amigos, 

vizinhos e familiares a trazerem seus filhos para participar de um evento que há 
mais de 120 anos vem trazendo crianças e seus pais para a salvação em Jesus.

A EBF foi criada com o propósito de alcançar meninos e meninas para Cristo e fa-
zê-los crescer na fé. Realizada durante as férias escolares, seu principal alvo são 
as crianças da igreja e as que moram ao seu redor e ainda não conhecem as bo-
as novas da salvação.



Como surgiu a EBF?

Extraoficialmente, conta-se que as origens da EBF remontam à década de 1870, 
quando a Igreja Metodista Episcopal em Chautauqua, no Estado de Nova York 
(EUA), resolveu oferecer às crianças e ao público em geral cursos de verão com 
as lições que eram dadas na Escola Dominical. Isso era feito num parque junto ao 
lago próximo à cidade.

Contudo, para a maioria dos pesquisadores, o nome associado à primeira EBF é 
o de Martha “Mattie” Miles, jovem professora da Escola Dominical e esposa do 
Rev. D. T. Miles, pastor da Igreja Metodista Unida em Hopedale, no Estado de Illi-
nois (EUA). Mattie, que também era professora primária, achava muito escasso o 
tempo que tinha na Escola Dominical para fazer os estudos bíblicos com as crian-
ças. Então, teve a ideia de promover uma escola bíblica durante as férias de ve-
rão. Realizada em maio de 1894, essa que é considerada a primeira EBF durou 
quatro semanas e reuniu 40 alunos. Os encontros, de duas horas por dia, eram 
feitos numa escola perto da igreja, havendo também atividades recreativas num 
parque próximo.

De acordo com as fontes, essa modalidade de ensino bíblico que tanto agrada às 
crianças ganhou seu formato atual em 1898, quando Virginia Sinclair Hawes, que 
dirigia o departamento infantil da Igreja Batista da Epifania, em Nova York (EUA), 
resolveu iniciar o que chamou de Escola Bíblica Diária. Sua ideia era oferecer ati-
vidades religiosas aos muitos filhos de imigrantes que viviam nos cortiços da re-
gião. Para isso, alugou do próprio bolso o salão de uma cervejaria próxima, que 
só funcionava à noite, e ali instalou sua escola bíblica. Naquele mês de julho, al-
to verão no Hemisfério Norte, as crianças aprenderam histórias da Bíblia, memo-
rizaram versículos e praticaram jogos, ginástica e trabalhos manuais – costura e 
culinária para as meninas e marcenaria para os meninos. Ao lado havia um jar-
dim, que era usado para a recreação. Nessa primeira EBF, a mensagem da salva-
ção alcançou 57 crianças.

Nos dois anos seguintes (1899 e 1900), Virginia Hawes tornou a realizar sua Es-
cola Bíblica Diária, com grande sucesso. Em 1901, encantado com os resultados, 
Robert G. Boville, secretário executivo da Sociedade Batista de Missões em Nova 
York, passou a promover a EBF em outras igrejas batistas. Seu apoio foi tão im-
portante que em 1902 a EBF foi realizada em 10 igrejas. Em 1903 e 1904, fo-
ram promovidas 17 escolas bíblicas por ano. A iniciativa ganhou tanta força que 
Boville se desligou da Sociedade Batista para promover EBFs em igrejas de ou-
tras denominações.

Em 1911, foram feitas 102 EBFs pelo país e se constituiu a Associação de Esco-
las Bíblicas de Férias para promover os eventos, fornecendo material e recursos. 
Graças ao importante trabalho que executou, Robert Boville é considerado o fun-
dador do movimento da EBF.

Em 1917, a Escola Bíblica de Férias começaria a ser ministrada em outros paí-
ses. A primeira EBF no Brasil ocorreu em dezembro de 1924, no Colégio America-
no Batista, em Vitória (ES), localizado numa ampla chácara nas encostas do Mor-
ro do Moscoso. O responsável pela iniciativa foi Loren Reno, fundador do colégio.

Atualmente, a EBF é um ministério desenvolvido por inúmeras denominações 
evangélicas ao redor do mundo. Crianças e adultos de toda parte têm hoje belas 



recordações dos dias que passaram na EBF, cantando e dan-
çando, participando de jogos e brincadeiras, pintando, dese-
nhando, fazendo amigos e, o mais importante, aprendendo so-
bre a Palavra de Deus.

Por Benjamin S. Gonçalves, 
membro da Igreja Metodista em Itaberaba

“O futuro pertence àqueles que acreditam 
na beleza de seus sonhos.”

Eleanor Roosevelt, 
diplomata e ativista social norte-americana (1884-1962)

Avisos

No próximo domingo (2/7), 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!

Atividades da igreja em julho
Culto da Manhã e Escola Dominical
- Recesso em 9/7 e em 16/7, com retorno em 23/7

Pequenos Grupos
- Recesso de 10/7 a 22/7
- Retorno de todos os PGs na semana de 24/7

Alimentando Vidas
- Recesso nos dias 10/7 e 17/7, com retorno em 24/7

Novidade de Vida
- Recesso nos dias 11/7 e 18/7, com retorno em 25/7

Escola Bíblica de Férias (EBF) 2017
De 20 a 22 de julho de 2017, das 14h00 às 16h30, e no dia 23 de julho, às 9h00, 
será realizada em nossa igreja a tradicional Escola Bíblica de Férias (EBF), aberta 
para crianças de 3 a 12 anos de idade. Convide amigos, vizinhos e familiares para 
participar. Jesus quer fazer da nossa igreja uma verdadeira comunidade! O encer-
ramento será no domingo (23/7), durante o culto, a partir das 19h00.

Ministério de Trabalho com Crianças

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 arrependimento e a ações que demonstrem, por meio de fru-
tos, o seu arrependimento e conversão. Ore, clame e aja para que o Reino de Deus 
seja visível e concreto no Brasil.



3º Retiro de Casais
Tema: “Identidade de Cristo”;

Local: Faro Hotel – Atibaia (SP);

Data: De 20 a 22 de outubro de 2017;

Preletores: Pastores Eduardo e Vanessa, do Ministério de Casais da Igreja Ba-
tista da Lagoinha;

Investimento: R$ 960,00 (por casal);

Inscrições: Até 6 de agosto, com um dos integrantes do nosso Ministério de 
Casais.

Culto de lançamento da pedra fundamental em  
Santana de Parnaíba
Dia 16 de julho (domingo), às 10h00, faremos o culto de lançamento da pedra 
fundamental do templo da Igreja Metodista em Santana de Parnaíba. Será um 
tempo de louvor e reconhecimento da graça e da provisão do Senhor sobre nos-
sas vidas e sobre nossas igrejas. Como não haverá atividades nesse dia na igre-
ja em Itaberaba, convidamos a todos para irmos juntos a Santana de Parnaíba. 
Para facilitar o deslocamento, colocaremos à disposição dos irmãos e irmãs um 
ônibus, que sairá às 8h30, da frente da nossa igreja. O valor por pessoa será de 
R$ 10,00. Quem quiser ir de ônibus deve dar seu nome e fazer o pagamento pa-
ra Naiane.

Aniversariantes
6/7 Gabriel Hallgren Paviani e Rafael Augusto Nogueira

Orai sem cessar!
Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que 
passam por enfermidades e problemas diversos. Ore-
mos:

•	Pela saúde da d. Alda, do Antônio (marido da Laodi-
ceia), 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 Luciana (sobrinha da Marilene), do Luciano Amorim (primo da Cláu-
dia 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 (sobri-
nho da Maria José ), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire (ir-
mã da Roseli de Brito), do Rubens (cunhado da Bel), da d. Tereza (sogra da Ma-
ria José), da d. Tereza Lemmi Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei e do Wil-
son (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
 /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 (2/7) PRÓX. DOMINGO (9/7)

FECHAMENTO DA IGREJA Weslley Pastores

GUARDADOR DOS CARROS Marcel Paulo

INTERCESSÃO – –

MINISTÉRIO INFANTIL Ana Carol/Carol/Rosa Ana Carol/Carol/Rosa

LOUVOR Geração Eleita Nova Aliança

OPERADOR DE SOM Tiago Álvaro

OPERADORA DO DATASHOW Bel Bia

OPERADOR DE CÂMERA Dinda Augusto

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

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura

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


