
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

Graça santificadora
“Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Je-
sus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que de-
veis viver e agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo, conti-
nueis progredindo cada vez mais” (1 Ts 4:1).

O binômio graça–san-
tidade é um dos pi-
lares da Bíblia e, por 

conseguinte, da doutrina me-
todista, e dele não podemos 
abrir mão. Pelo contrário, te-
mos de refletir sobre esse 
princípio constantemente e 
buscar ardorosamente vivê-lo 
de forma concreta.

John Wesley, fundador do 
Movimento Metodista, deu 
forte ênfase a uma proposta 
de caminhada cristã que, se-

gundo ele, é inevitável a quem se converteu: após serem justifica-
dos, o homem e a mulher que recebem a graça da salvação pre-
cisam necessariamente trilhar um caminho de perfeição. A perfei-
ção cristã, ou santificação, é um imperativo para o autêntico cris-
tão.

Santificação é o processo pelo qual consagramos/separamos nos-
sa vida para Deus, afastando-nos do pecado e optando por fazer 
plenamente o que o Senhor deseja de nós: “Porque esta é a vonta-
de de Deus: a vossa santificação” (1 Ts 4:3). Basicamente, a santi-
ficação é um processo contínuo e permanente de tomada de cons-
ciência de que somos imperfeitos e precisamos ser tratados, cura-
dos e redimidos em todos os momentos de nossa vida.

Para Wesley, a santidade só pode ser uma realidade quando me-
diada pela graça de Deus. É Deus quem nos santifica; somos im-
perfeitos e, por isso, incapazes de alcançar a santidade ou perfei-
ção por nossas próprias forças.
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“Maravilhosa Graça”,  
por William F. Adams (2016)



No Antigo Testamento, o Senhor declarou ao Seu povo, baseado em 
Sua lei, que Ele os santificaria: “Porque tu és povo santo ao Senhor, 
teu Deus; o Senhor, teu Deus, te escolheu, para que Lhe fosses o Seu 
povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra” (Dt 7:6). En-
tretanto, desde o advento do Messias, a relação entre Deus e a Sua 
criação não é mais orientada pela lei, mas pela graça, e é por ela que 
hoje podemos ser santificados: “O mesmo Deus da paz vos santifique 
em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros 
e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Ts 5:23).

Por meio da santidade, somos capazes de cumprir os desígnios de 
Deus, nossa vida é transformada e o ambiente em que estamos tam-
bém. Uma vida de santidade nos aproxima de Deus e nos habilita a 
darmos um testemunho compatível a homens e mulheres de um Deus 
que é santo.

Que a graça do Senhor possa se manifestar constan-
temente em nossas vidas e nesta comunidade, para 
que a Sua santidade seja real e visível em nosso meio!

Com carinho e estima pastoral,

Rev. Tiago Valentin

“A conversão tira o cristão do mundo;  
a santificação tira o mundo do cristão.”

John Wesley, fundador do Movimento Metodista (1703-1791)

Reflexão
A importância da adoração

Vemos no Antigo Testa-
mento que Deus, desde 
o princípio, estabeleceu 

a adoração como uma forma de 
o povo viver. A adoração a Ele, 
o buscá-Lo para suas guerras 
e batalhas, o ouvir Sua voz por 
meio dos profetas sempre foi al-
go que caminhou junto com o po-

vo de Israel.

Deus sempre buscou uma forma de que Seus filhos e filhas se apro-
ximassem d’Ele, tivessem contato com Ele. Em Gênesis 3:8, na “vi-
ração do dia”, quando Deus caminhava pelo jardim ou quando “ou-
viam a voz do Senhor”, observamos que Adão e Eva estavam acostu-
mados a estar com Deus. Enoque, em Gênesis 5:22-24, andou com 
Deus, que o tomou para Si, pois em seus 365 anos de vida, ele es-
tava com Deus. Será que Enoque conhecia o que era adorar a Deus?

“Louvai ao Senhor com Trombetas”,  
por Lucy Adams



Vemos tantas histórias, tantos momentos na Bíblia nos quais Deus 
amou e continua amando o Seu povo. Arrisco-me a dizer que é por 
causa desse amor que começa a adoração. Assim como sabemos 
que Ele era, é e há de vir a ser, assim é a adoração, que começa 
com Ele, passa por Ele e termina n’Ele. Ela começa n’Ele, pois sem-
pre houve adoração: “Desde a antiguidade, está firme o Teu trono; Tu 
és desde a eternidade” (Sl 93:2). Ela passa por Ele, pois Ele é “en-
tronizado entre os louvores de Israel” (Sl 22:3). E termina n’Ele, as-
sim como em Apocalipse 7:12: “O louvor, e a glória, e a sabedoria, e 
as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso 
Deus pelos séculos dos séculos. Amém!”.

Costumo dizer que dentro de nós existe um “DNA” de adoração. Fo-
mos criados(as) com adoração dentro de nós; o que precisamos sa-
ber é para onde vamos direcionar essa adoração. Normalmente, o 
que mais sai de nossos lábios é aquilo que realmente adoramos. Fa-
lamos muito de futebol, de trabalho, de filhos, de Deus, de carro… 
Onde está o nosso foco, aí estará a nossa adoração.

Isso não quer dizer, obviamente, que não podemos falar de outras 
coisas. Contudo, o que me impressiona é ver quantas pessoas di-
zem que estão com Deus e que buscam a Sua face, mas não dedi-
cam nenhum tempo sequer para estar com Ele e ouvir a Sua voz. Ou-
vir a voz de Deus não é simplesmente ir à igreja todos os domingos 
ou às programações eclesiásticas. Para ouvir a voz de Deus, é pre-
ciso fé (crendo que Ele realmente fala conosco); tempo (ao perceber-
mos que nunca “perdemos” tempo quando estamos com Ele, mas 
sim “empregamos” nosso tempo com Ele); e energia (força, dedica-
ção e desejo profundo).

Antes de Jesus ir ao Getsêmani, Ele diz aos Seus discípulos e discí-
pulas: “Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós pa-
ra a Galileia” (Mt 26:32). Quando Ele ressuscitou, as mulheres foram 
ao Seu sepulcro e o anjo lhes disse: “Ide, pois, depressa e dizei aos 
Seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós 
para a Galileia; ali O vereis. É como vos digo!” (Mt 28:7). A Galileia é 
um lugar de muitas montanhas e, para encontrar-se com Jesus, eles 
tiveram de subir o monte que Ele lhes designara. “E, quando O viram, 
O adoraram” (Mt 28:16).

Adoração não é música, mas sim um desejo profundo de estar com 
Deus. Até porque, quando realmente vemos o Senhor, não tem co-
mo não nos prostrarmos e adorá-Lo. Esse desejo de estar com Ele e 
de ouvir Sua doce voz é gerado porque existe dentro de nós um amor 
que nos preenche por completo. A Bíblia nos diz: “Nós amamos por-
que Ele nos amou primeiro” (1 Jo 4:19). Pois é esse o amor que nos 
une a Ele e nos leva a adorá-Lo com o melhor que temos e com tu-
do que somos.



Separe um tempo para estar com Ele, deseje profun-
damente estar com Ele e sua vida será infinitamen-
te diferente. Lembre-se: adoração não é música, mas 
sim um estilo de vida!

Por Nelson Junker, 
diretor do Vida Instituto de Adoração

“Adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente 
com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o 

coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus”
William Temple, bispo anglicano (1881-1944)

Avisos
Renovação anual de No Cenáculo
Para sua vida devocional diária, recomendamos No Cenáculo, um dos 
devocionários mais utilizados no mundo e uma excelente ferramenta 
para você se encontrar com Deus todos os dias. O prazo para reno-
vação e pagamento é até 18 de novembro de 2017. Os interessados 
devem falar com nossas irmãs Delta Fonseca e Fernanda Carneiro.

Valor da renovação: R$ 31,00.

Campanha “Quinta-Feira Uso Preto”
Essa campanha consiste em mo-
bilizar pessoas a se vestirem com 
roupas pretas toda quinta-feira, em 
protesto contra a violência sofrida 
por mulheres ao redor do mundo. 
A iniciativa tem origem na campa-
nha mundial Thurdays In Black, ini-
ciada na África do Sul, que tomou 

proporções internacionais com o apoio do Concílio Mundial de Igre-
jas (CMI). Para aderir, basta vestir-se de preto às quintas-feiras. Ti-
re também uma foto da sua manifestação e poste nas redes sociais. 
Use as hashtags da campanha em português e em inglês: #Quinta-
FeiraUsoPreto e #ThursdaysInBlack. Participe e diga não à violên-
cia contra as mulheres!

Culto de Ação de Graças: dia 23/11 (quinta-feira), às 20h00
Este dia de celebração é a oportunidade para testemunharmos e 
agradecermos por tudo o que Deus fez em nossas vidas durante 
2017. Este ano, cada Pequeno Grupo terá novamente a oportunida-
de compartilhar suas bênçãos com toda a igreja. Também poderemos 
expressar nossa gratidão doando guloseimas (doces, bolachas etc.) 
para as cestas básicas que serão entregues no próximo mês. Conta-
mos mais uma vez com a sensibilidade e a boa vontade de nossa so-
lidária comunidade.



Culto de casais
Dia 25 de novembro (um sábado), às 19h00, realizaremos nosso ter-
ceiro Culto de Casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os 
casais receberem uma palavra de Deus para o seu casamento. Ve-
nha e traga um casal convidado. Haverá uma equipe para nos ajudar 
com as crianças.

Concílio Local
Todos os membros da Igreja Metodista em Itaberaba estão convoca-
dos para o Concílio Local, que se realizará no dia 3 de dezembro (do-
mingo), às 10h00. Na pauta, pedido de autonomia da Congregação 
Metodista em Santana de Parnaíba.

Aniversariantes
13/15 Carolina Fernanda Teotônio;

15/11 Rafael Dias Fogaça de Oliveira e 
Sebastiana Aparecida de Assis Garcia (Cida);

16/11 Nanci Lakatos;

17/11 Zulmira Ladeia dos Santos.

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

•	Pela saúde da d. Alda, da Cida (cunhada da Sil-
vana), da d. Cida Barçante, da d. Domi, da Gi-
na, do sr. Jarbas (pai da Helô), do sr. José (ma-
rido da d. Nancy), da Luciana (sobrinha da Ma-
rilene), do Luciano Amorim (primo da Cláudia 
Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Maria Jo-
sé), da d. Maria da Penha, da d. Noemi, da Pau-
la (filha da d. Alda), do Pedro (sobrinho da Maria José), do Rafael 
Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Regina, da Rosimeire (irmã da 
Roseli de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza 
Lemmi Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei, do Wilson (cunha-
do da Maria José) e do Willian (de Santana de Parnaíba);

•	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 Missionários Carla Stracke, Danilo Sanguin e 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 (12/11) PRÓX. DOMINGO (19/11)

FECHAMENTO DA IGREJA Pastores Mariana

GUARDADOR DOS CARROS Emerson Tiago

INTERCESSÃO Manoel/Carol Silas/Paula

MINISTÉRIO INFANTIL Laura/Larissa/Aline Ester/Giulia/Thaís

LOUVOR Nova Aliança Vida

OPERADOR DE SOM Álvaro Márcio

OPERADORA DO DATASHOW Bia Eula

OPERADOR DE CÂMERA Augusto Gabriel

DIREÇÃO DO CULTO Pr. Tiago/Salete Pra. Laura/Carol

PREGADOR Pra. Laura Pr. Tiago

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


