
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

Fazer o que é certo quase 
sempre é o mais difícil

I nfelizmente, es-
tamos acostu-
mados a convi-

ver, no nosso dia a 
dia, com uma práti-
ca um tanto quanto 
questionável: o cha-
mado “jeitinho bra-
sileiro”. Quando algo 
não sai exatamen-
te como o previsto, 
logo alguém dá um 
“jeitinho” engenho-

so, fazendo uma gambiarra se for preciso, mas resolvendo o proble-
ma de uma maneira ou de outra, ainda que essa outra maneira não 
seja tão correta assim.

Geralmente, o jeitinho brasileiro é associado a pessoas espertas, inte-
ligentes, capazes de resolver problemas. Por isso, ainda que, para se 
dar o tal jeitinho, os meios não sejam tão honestos assim, logo surge al-
guém para justificar o autor ou justificar-se a si mesmo, dizendo: “Ah, 
mas pelo menos resolveu o problema!”. Emprega-se, assim, a famosa 
máxima “os fins justificam os meios”.

Nada contra sermos criativos, astutos e adaptáveis. A questão é que, 
se para resolvermos uma situação precisamos colocar em jogo nossos 
princípios e valores, estaremos ferindo nossa prática de fé e, nesse ca-
so, não temos espaço para negociar: ou fazemos o que é certo ou não 
fazemos nada, ainda que isso nos cause prejuízo.

Um exemplo pode ajudar a ilustrar isso. Um dos principais argumentos 
para a pirataria de audiovisuais é a questão do custo. Quem consome 
produtos pirateados justifica essa prática dizendo que os produtos ori-
ginais são muito caros. Então, um dia alguém deu um jeitinho, copiou o 
original e vendeu mais barato. Problema resolvido. É claro que pode-
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“Cristo e o Jovem Rico”, por Heinrich Hofmann (1889)



mos questionar a indústria do entretenimento pelo custo abusivo dos seus 
produtos, mas produzir, comercializar e consumir pirataria em nenhuma 
circunstância será algo correto.

A raiz da corrupção é essa mentalidade de que, se conseguirmos burlar 
a lei, não seremos considerados criminosos, mas sim espertos. Quando a 
habilidade de enganar vira sinônimo de esperteza, algo muito errado es-
tá acontecendo. Neste mundo tão deturpado, nosso desafio como cristãos 
é assumir uma postura profética de dizer não para tudo que é errado e es-
colher sempre fazer o que é certo, ainda que seja mais difícil ou custoso.

As pessoas costumam dar um jeitinho e não fazer o que é certo porque o 
caminho das coisas corretas é quase sempre mais difícil: passa pelo diá-
logo, pela honestidade, pela argumentação, pela negação da vaidade, por 
abrir mão de querer agradar a todos o tempo todo. Sim, é um caminho es-
treito.

Jesus se encontrou com alguém que queria dar um jeitinho para herdar o 
Reino dos Céus. O chamado jovem rico quis saber se, ao cumprir a lei ca-
balmente, estaria apto a ir para o céu. Contudo, Jesus percebeu a intenção 
do jovem. Embora sua aparência fosse de quem estava pronto para ir pa-
ra o céu, seu coração estava preso na terra. O certo era alinhar sua apa-
rência com seu sentimento, tornando-os coerentes. Para isso, Jesus o de-
safiou a fazer o que era certo, abrindo mão de tudo que possuía. Foi quan-
do o jovem se entristeceu, pois percebeu que com Jesus não tem “jeiti-
nho” nenhum.

Para nós pastores, muitas vezes fazer o que é certo no dia a dia da igreja 
implica arcar com um alto custo, que se reverte em críticas, cobranças e 
incompreensão. Muitas das nossas atitudes assertivas estão baseadas nu-
ma visão macro da comunidade, que por vezes envolve informações con-
fidenciais. E, quando tomamos uma decisão acerca de temas polêmicos, 
muitos, quase todos, ficam sem compreender a razão. Mas, se partirmos 
do princípio de que o que devemos fazer é o certo, o tempo poderá com-
provar e até explicar tais atitudes. Enquanto isso, às vezes temos de arcar 
calados, contando apenas com a aprovação do Senhor.

Seja na vida, seja na igreja, seja no céu, não existe espaço para jeitinhos 
que nos corrompam. Nosso alvo deve ser sempre agradar 
a Deus, e isso só será possível se fizermos o que é certo.

Do amigo e pastor,

Rev. Tiago Valentin

“Ninguém pode fazer o certo numa área da vida enquanto está 
ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível.”

Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano (1869-1948)



Reflexão
Use sua própria vontade

O ensino acerca 
de Deus co-
mo milagrei-

ro e do encontro com 
Deus como emoção 
e pirotecnia tem fei-
to com que quase nin-
guém mais ache que a 
sua própria vontade – 
sua volição, sua deci-
são, seu querer contra 
o desejo – tenha o po-

der de fazer o que Deus manda que seja feito por nós, para o nosso bem, 
com ou sem emoção. Assim, as pessoas ficam a vida toda pedindo que 
Deus mostre e faça a Sua vontade em suas vidas!

Sim, espera-se que Ele mostre a Sua vontade (a qual já está revelada; e, 
por isto, não precisamos perguntar qual seja, e sim apenas realizá-la como 
bem para nós); e, também, que nos dê um poder sobrenatural (e que nem 
mesmo seja nosso ou requeira nossa participação) – do contrário, nenhum 
de nós se dispõe a se levantar, tomar o leito e andar.

Se fosse com os aleijados de hoje, Jesus teria de levantar o indivíduo e for-
çá-lo a caminhar; pois, para eles, sem uma mão de Deus, não adianta o 
mandamento de Deus!

Entretanto, há um poder de vontade no homem que precisa ser exercido 
até ao seu limite, a fim de que o poder de Deus se manifeste em nós – is-
to quando nosso poder de vontade e prática se direcionam para a realiza-
ção da vontade já revelada de Deus como mandamento.

Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a Sua vontade. Mas é 
em nós que o poder opera. Portanto, é de nós que deve proceder o exercí-
cio de tal vontade de Deus. Sim, tal poder opera em nós como vontade de 
Deus engendrada em nós.

Todavia, a vontade de Deus não tem de ser emocionante para ser obede-
cida. A emoção de Abraão levando Isaque para o Moriá não era românti-
ca em nada.

Jesus disse: “Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar-
des” (Jo 13:17). Não se vê Jesus carregando pessoas. Vê-se Jesus curan-
do pessoas e pondo-as para andar.

Mas tem gente que não quer ser curada; e, se Jesus disser a tais pessoas 
que estão curadas e que, portanto, devem andar, ainda assim dirão: “Se-
nhor, me leva no colo; pois eu não consigo”.



Deus nos deu vontade. Deus nos deu poder. Deus nos assiste com o poder 
da fé. Mas o homem tem que andar, tem que se levantar, tem que querer 
ser curado para usufruir o poder de Deus como cura!

O ensino do Evangelho impõe que o homem use todos os seus recursos na 
decisão de fazer a vontade revelada de Deus, seja ela qual for. E, se algo 
me for maior, então devo saber que terei sempre o poder que me transcen-
de. Mas, para isso, devo antes ter-me posto a caminho, com as forças que 

me facultarem o ato consciente de obedecer.

Pense nisso!

Por Caio Fábio D’Araújo Filho,  
escritor, psicanalista e pregador

“Uma prova de que Deus esteja conosco não é o fato de que não 
venhamos a cair, mas que nos levantemos depois de cada queda.”

Teresa d’Ávila, religiosa espanhola (1515-1582)

Avisos
Férias da Equipe Pastoral
Nos meses de julho e agosto, a Equipe Pastoral da nossa igreja gozará de 
um tempo de descanso e de momentos com suas famílias. As férias dos 
pastores e do seminarista 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.

Concílio Local
Todos os membros da Igreja Metodista em Itaberaba estão convocados pa-
ra o Concílio Local que se realizará no próximo domingo, 6 de agosto, às 
10h00. O principal assunto da pauta é a avaliação pastoral. Nesse dia, não 
haverá culto pela manhã. No horário do culto (9h00), acontecerá a Esco-
la Dominical e, em seguida, o Concílio Local. Portanto, às 9h00, a Escola 
Dominical; e, às 10h00, o Concílio Local.

3º Retiro de Casais – última semana de inscrições
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 Igre-
ja Batista da Lagoinha;
Investimento: R$ 960,00 (por casal);

Inscrições: Até 6 de agosto, com um dos integrantes do nosso Ministé-
rio de Casais.



Dízimo: não deixe para amanhã!
Sua contribuição é fundamental para o crescimento de nossa igreja. Pa-
ra tornar-se um dizimista regular, solicite o envelope apropriado ao irmão 
Wesley. Assuma esse compromisso com Deus ainda hoje!

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

No próximo domingo (6/8), 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!

Aniversariantes
31/7 Ruth Orelina Belloni;

2/8 Samuel de Camargo.

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

• Pela saúde da d. Alda, do Antônio (marido da 
Laodiceia), 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 Cláudia Dalbeto), da 
d. Lydia Reyes (mãe da Maria José), da d. Maria 
da Penha, da Paula (fi lha da d. Alda), do Paulo (marido da Rose Assun-
ção), 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
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Escala de Serviço
SERVIÇO HOJE (30/7) PRÓX. DOMINGO (6/8)

FECHAMENTO DA IGREJA Marilene Murillo

GUARDADOR DOS CARROS Tiago Cleuton

INTERCESSÃO – –

MINISTÉRIO INFANTIL Mariana/Roberta/Pastora Ana Carol/Carolzinha/Silvana

LOUVOR Nova Aliança Vida 

OPERADOR DE SOM Álvaro Márcio

OPERADORA DO DATASHOW Bia Eula

OPERADOR DE CÂMERA Guto Gabriel

DIREÇÃO DO CULTO Marilene Pra. Laura/Pr. Tiago

PREGADOR Matheus Pr. Tiago

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


