
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

Deus cumpre suas 
promessas

“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se 
arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não 
o cumprirá?” (Números 23:19).

Talvez uma das 
situações que 
mais nos dei-

xam frustrados seja 
a decepção, especial-
mente quando é fruto 
de uma promessa não 
cumprida. Se alguém 
nos promete algo e 
não cumpre, a chate-
ação é inevitável. Isso 

porque, ao fazer uma promessa, essa pessoa está indiretamente empe-
nhando sua honra, e o não cumprimento da promessa coloca em questão 
o quanto ela é confiável e honesta.

Por diferentes razões, muitas pessoas têm sérias dificuldades para cum-
prir o que prometem, talvez porque a expressão “eu prometo” tenha perdi-
do seu valor e significado. Deixar de cumprir uma promessa, por qualquer 
motivo que seja, já não é tido como um desrespeito ou algo incomum. 
Muita gente costuma descumprir com sua palavra sem nenhuma dificul-
dade e já não empenha sua honra para mais nada.

Esse quadro certamente leva muitos a não confiarem nem crerem como 
deveriam nas promessas de Deus. Acontece que muitas promessas fei-
tas e não cumpridas têm sido proferidas não por Deus, mas por algumas 
igrejas e seus líderes religiosos. Aqueles que deveriam tratar com serieda-
de desse princípio espiritual acabam deturpando-o e muitas vezes usan-
do-o em seu próprio favor.

Mas uma coisa é certa: as promessas de Deus são reais e se cumprem 
em nossas vidas! A própria Palavra nos confirma isso: “Deus não é ho-
mem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa. Por-
ventura, tendo Ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumpri-
rá?” (Nm 23:19). Podemos afirmar, com toda a certeza, que tudo o 
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Arco-íris: símbolo das promessas de Deus



que Deus fala Ele cumpre. Nossa vida deve ser pautada nas promessas de 
Deus, a maior das quais foi feita por Seu Filho, ao dizer que um dia voltaria 
para resgatar os Seus.

Contudo, Deus também nos faz promessas relacionadas à nossa vida coti-
diana, à nossa família, à nossa vida profissional e aos projetos e sonhos que 
todos nós devemos e precisamos ter em nossa vida.

Deus prometeu a Seu povo que enviaria o Messias e a promessa se cumpriu. 
Hoje, Deus faz novas promessas para alimentar nossa fé e as cumpre. A ca-
da promessa cumprida, renovamos nossa confiança e esperança no Senhor.

Deus deu um sonho à Mocidade da nossa igreja: realizar um acampamen-
to que marcasse a história da vida de cada participante. E foi exatamente o 
que aconteceu. No próprio acampamento, outras promessas feitas por Deus 
a diferentes pessoas se cumpriram. Pudemos ouvir alguns testemunhos de 
irmãos e irmãs que um dia receberam a promessa de que veriam toda a sua 
família servindo junta ao Senhor. E isso se cumpriu. Ouvimos também que as 
vitórias sobre lutas no passado serviriam para edificar outras vidas. E isso se 
cumpriu no próprio acampamento.

Quais são as promessas de Deus para você hoje? Você não tem promessas 
do Senhor para a sua vida? Meu desafio a você é que passe a buscar no Se-
nhor o que Ele tem para você, que áreas da sua vida Ele quer transformar e 
em que lugares Ele quer te colocar para te usar. Peça a Deus que te dê ou re-
nove os sonhos d’Ele para a sua vida, pois, como diz a canção, n’Ele a gen-
te pode confiar!

Sonhe os sonhos de Deus e creia que Suas promessas irão 
se cumprir em sua vida.

Com carinho e estima pastoral,

Rev. Tiago Valentin

“Tome para você a promessa de Deus, pois ela é  
suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as  

fontes da Terra se sequem.”
C. H. Spurgeon, pregador britânico (1834-1892)

Reflexão

O silêncio interior e a manifestação de Deus
“Aquietai-vos e sabei que eu sou 
Deus; serei exaltado entre as na-
ções; serei exaltado sobre a terra” 
(Salmos 46:10).

Atualmente, o mundo cons-
trói um tempo difícil de su-
portar. Tentar acompanhar 

o noticiário na TV ou nas redes so-
ciais tornou-se algo penoso. Pare-

Buscando ao Senhor em meio à guerra



ce que estamos inundados na profusão de mentiras, desonestidade, cruelda-
de e ódio. O coração bate mais acelerado e a mente se recusa a tentar cap-
tar tudo – sob pena de enlouquecer. Tristeza, desesperança e medo passam 
a se tornar os sentimentos mais comuns. Diante dessa entrega desnorteada 
da humanidade aos seus próprios males, encontramos na Bíblia um remédio 
fundamental para superar essa realidade: “Aquietai-vos e sabei que eu sou 
Deus” (Sl 46:10a).

Reserve-se um tempo para ficar livre dos ruídos e das turbulências. Desligue 
a TV e o rádio. Resista à tentação de checar o celular ou o tablet a cada cinco 
minutos. Encontre um lugar tranquilo e isolado para ouvir a voz ainda distante 
do Espírito de Deus, enquanto Ele vem para te confortar e guiar.

Deus está mais perto do que nunca, mas, pela nossa própria preocupação, 
bloqueamos a possibilidade de vivenciar plenamente a Sua presença. Quan-
do aprendemos a mudar nossos pensamentos de negativos para positivos, 
baseados na meditação da Palavra, somos mais capazes de perceber e en-
tender o amor de Deus, pois nos colocamos em harmonia com Ele. O barulho 
e a agitação são substituídos por uma agradável melodia de paz.

Permanecer calmo não significa que a tempestade não está mais ao seu re-
dor, e sim que a tempestade não está mais dentro de você. Você se posicio-
na num lugar onde já não teme, pois confia que a mão de Deus estará lá pa-
ra te guiar e proteger.

Muitas vezes, quando as provações vêm, tendemos a ficar com raiva de Deus 
e a gritar em direção ao céu. Quando fazemos isso, diminuímos nossa capa-
cidade de vivenciar o Espírito, porque não deixamos espaço em nossos cora-
ções para que Ele se mova. Um coração cheio de raiva tende a se petrificar. 
Quando aprendemos a pôr de lado as nossas queixas e a lançar nosso fardo 
aos pés do Senhor, silenciando os nossos gritos, é que encontramos a paz 
consoladora. Ela vai refazer nossos corações partidos.

No hebraico, “aquietar” significa “afrouxar”, “abaixar” ou “cessar”. É parar 
a atividade frenética, deixar a raiva de lado e ficar quieto. Envolve olhar pa-
ra o Senhor à espera da Sua ajuda (Êx 14:13) e, sem abrir mão da indigna-
ção, crer e pedir que Ele intervenha. Para os inimigos de Deus, é um recado 
para que deixem de lutar, por estarem numa batalha que não podem ganhar.

É preciso saber que nosso Deus é Deus. Saber, neste caso, significa “verifi-
car corretamente” e “reconhecer”, “estar ciente”. Reconhecer toda a possibi-
lidade de Ele agir implica que podemos confiar n’Ele e render-nos ao Seu pla-
no, porque entendemos quem Ele é.

Deus será exaltado entre as nações e em toda a Terra. É tentador buscar ou-
tros aliados e fontes de esperança. É um erro comum confiar em líderes com 
discursos simplistas, eivados de preconceito e soluções que redundam em 
benefícios para eles mesmos. Contudo, somente “em vos converterdes e em 
repousardes, estaria a vossa salvação; no sossego e na confiança, estaria a 
vossa força, mas não a quisestes” (Is 30:15).



Quando nos silenciamos e pedimos que Deus limpe nossos ouvidos para que 
O possamos ouvir, encontramos a paz, mesmo quando as nações entram em 
alvoroço e caem os reinos.

Portanto, vá às ruas para protestar, participe de todo espaço democrático 
que se abra para ajudar a mudar a realidade do nosso país, escolha bem em 
quem votar e acompanhe a atuação dos eleitos para o Executivo e o Legislati-
vo. Mas não deixe de reservar tempos para silenciar-se na presença de Deus 
e aprender a n’Ele confiar.

Todo o seu exercício de cidadania será fortificado pela ação 
de Deus em seu interior – com paz, calma e quietude.

Por Luciano Sathler, membro na  
I.M. Central em Santo André

“A presença e a aprovação de Deus são mais valiosas 
do que todos os elogios dos homens.”

John Piper, escritor e pastor batista norte-americano

Avisos
Atividades da igreja em julho
Culto da Manhã e Escola Dominical  
– Recesso em 9/7 e 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 em 11/7 e 18/7, com retorno em 25/7

Férias da Equipe Pastoral
No mês de julho, a Equipe Pastoral da nossa igreja gozará de um tempo de 
descanso e de momentos com suas famílias. As férias dos pastores e do se-
minarista serão organizadas desta forma:

Pr. Tiago e Pra. Laura – de 27 a 31 de julho e de 14 a 18 de agosto;

Pr. Acad. Lucas – de 24 a 28 de julho.

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, vizi-
nhos e familiares para participar. Jesus quer fazer da nossa igreja uma ver-
dadeira comunidade! O encerramento será no domingo (23/7), durante o cul-
to, a partir das 19h00.

Ministério de Trabalho com Crianças



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 Batista da Lagoinha;

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

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

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.

XI Festa de inverno
Está chegando mais uma deliciosa Festa de Inverno promovida pela nossa 
Mocidade. Será no dia 5 de agosto, a partir das 17h30.

Aniversariantes
17/7 Priscila Domingues Fenner;

19/7 Flávia Maíra de Araújo Gonçalves.

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 Laodiceia), 
do Carlos (irmão do Márcio), da Cida (cunhada da Silva-
na), 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 (pri-
mo da Cláudia Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Ma-
ria 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), do Rubens (cunhado da 
Bel), 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
 /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

BOLETIM INFORMATIVO (BOIN) DA IGREJA METODISTA EM ITABERABA
Coordenação: Pr. Tiago Valentin
Edição: Benjamin Gonçalves
Projeto e produção gráfi ca: Américo Neto

Colaboradoras: Bel Gonçalves, Carla Stracke Pimentel, 
Flávia Gonçalves, Fábio Martelozzo Mendes e 
Pra. Laura Costa Valentin
Coordenadora do M. de Comunicação: Aline Gomes

Escala de Serviço

SERVIÇO HOJE (16/7) PRÓX. DOMINGO (23/7)

FECHAMENTO DA IGREJA Mariana Emerson

GUARDADOR DOS CARROS Tuca Emerson

INTERCESSÃO – –

MINISTÉRIO INFANTIL Bia Santos/Giulia/Doroti EBF

LOUVOR Vida Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Dinda

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura/Silas Pastores

PREGADOR Pr. Tiago EBF

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


