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“  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

Por que Deus não faz  
o que eu preciso?

Um dos aprendizados mais 
básicos da nossa caminha-
da de fé é a máxima de que 

“Deus quer o nosso bem”. Entretan-
to, é inevitável questionarmos essa 
verdade quando passamos por lutas 
e adversidades que não nos trazem 
nada de bom: se Deus quer sempre 
o nosso bem, por que estamos pas-
sando por algo ruim? Talvez Ele não 
seja tão bom assim ou, quem sabe, 
nem mesmo exista.
Não fique aterrorizado com esses 
questionamentos. Ouso dizer que 
nove entre dez cristãos levantam 
dúvidas semelhantes a essas quan-
do estão passando por lutas. Afinal, 
por que Deus não faz logo o que a 

gente precisa e tudo fica bem de uma vez?
É da nossa natureza querermos solucionar o mais rápido possível uma 
situação que nos seja desfavorável. É claro que ninguém gosta de sofrer, 
de sentir dor, de ficar amargurado ou frustrado. Aliado a isso, aprende-
mos que Deus é o Senhor da História e das nossas próprias vidas e cre-
mos que, em Sua onipotência, Ele pode intervir em toda e qualquer si-
tuação. Ainda que essa última afirmativa seja muito questionada por te-
ólogos liberais, é assim que devemos crer como cristãos e metodistas.
Mas, se queremos a solução do nosso problema e se Deus pode fazer 
algo por nós, por que Ele não faz? Simplesmente porque Ele quer o nos-
so bem! Nossa relação com Deus deve sempre ser analisada pelo viés 
da paternidade divina, pois Deus é Nosso Pai e nós, Seus filhos e filhas.
Revivendo, recentemente, a empreitada de educar e cuidar de um bebê, 
minha esposa e eu entramos na fase em que a Alice, nossa filhinha, es-
tá aprendendo a engatinhar. É espantoso reconhecer o poder criador e 
criativo de Deus: a Alice se coloca sozinha na posição de engatinhar, por 
puro instinto. Mas ela apenas se põe na posição e não sai do lugar, ain-
da que demonstre querer muito isso. Confesso que dá uma certa aflição 
vê-la esforçar-se tanto sem sair do lugar. Mas sabemos que ela precisa 
aprender a superar esse primeiro desafio da sua vida, o qual futuramen-
te lhe trará o benefício de uma coordenação motora mais aprimora-
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Alice, quase engatinhando



da, além de estimular sua autoconfiança. Você percebe que não fazer o que 
ela quer é querer o seu bem?
Pois é assim que Deus age conosco: como um Pai que permite que Seus fi-
lhos e filhas passem ocasionalmente por situações desafiadoras e até sofri-
das. Ele quer que nós amadureçamos ou, quem sabe, aprendamos uma li-
ção que nos tornará pessoas melhores ou que nos preparará para vivermos 
coisas maiores. Muitas vezes queremos inverter os papéis, agindo como se 
nós fôssemos os senhores e Deus o servo que tem de nos atender quando 
e da maneira que queremos.
Sim, Deus pode intervir e mudar tudo para reverter as coisas a nosso fa-

vor. Mas Ele só fará isso quando for para o nosso bem, pois 
“os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, 
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o 
Senhor” (Is 55:8).
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin

“Não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem 
descobrimos nas tempestades: um Cristo imperturbado.”

Max Lucado, escritor e pastor evangélico norte-americano

Reflexão
Convivendo com as diferenças

Pink Floyd foi uma banda de suces-
so nos anos 1970. Seu líder, Roger 
Waters, sempre foi conhecido por 
suas “loucuras” e pela instabilida-
de de temperamento. O filme The 
Wall, produzido por ele e rodado sob 
o efeito de LSD, é cheio de imagens 
angustiantes.
Até agora, era essa a visão distan-
ciada que eu trazia dele. Recente-

mente, porém, li acerca de sua história. Filho de um soldado que não o viu 
nascer, cresceu na Inglaterra, em meio à 2ª Guerra Mundial. Sua mãe, para 
salvá-lo dos bombardeios a Londres, o enviou para o interior do país, onde 
ele permaneceu com outras crianças até o final da guerra.
Anos depois, em meio às comemorações do fim dos combates, os pais fo-
ram buscar seus filhos naquele abrigo. O pequeno Roger viu seus amigui-
nhos serem levados para casa, um a um, menos ele. Seu pai nunca voltou. 
Abandono e solidão passaram a ser temas obsessivos em suas canções. É 
como se até hoje ele estivesse esperando o pai num mundo frio e inóspito.
Quando eu soube dessa história, sua imagem mudou para mim. Ao nos 
aproximamos das pessoas e de seus dramas, nossa visão se modifica. 
Identificamos nelas companheiras de viagem. Descobrimos, também, que 
são garotos e garotas assustados, buscando um sentido e convivendo com 
a nostalgia de um Pai ausente em suas vidas.
Há pouco tempo, recebi um telefonema do hospital em que presto capelania. 
Informaram-me que um paciente havia entrado em surto. Ao chegar ao quar-
to, notei uma pessoa de maquiagem carregada e unhas pintadas. Um travesti. 

Roger Waters



Estendi-lhe a mão, apresentei-me e lhe disse que estava ali para ouvi-lo. Após 
uma demorada conversa, ele estava mais calmo e eu já conhecia um pouco de 
sua vida, de sua família, as portas que lhe foram fechadas e por que ele um dia 
abandonou a igreja que frequentava. Para mim, já não era mais um “travesti-
do” ali, mas um ser humano fragilizado e desejoso de ser entendido em sua dor.
É sempre assim: podemos ter nossas ideias e sentimentos “de longe” sobre 
ateus, muçulmanos, gays, viciados, tatuados... Mas, ao nos aproximarmos 
deles, aquilo que nos causava medo, raiva ou perplexidade desaparece.
Não foi justamente isso que Jesus fez em todo o Seu ministério? Quebrou 
um tabu de séculos ao conversar afetuosamente com uma mulher samari-
tana, à beira do poço de Jacó (Jo 4:4-26). Ao jovem rico, ainda que obce-
cado por dinheiro, “fitando-o, o amou” (Mc 10:21). A um desonesto cobra-
dor de impostos, desejou posar em sua casa (Lc 19:1-10).
Fechar-se num grupo de “iguais”, seja ele religioso, político ou étnico, é o ca-
minho mais fácil para desenvolver na alma um sentimento de medo, de opo-
sição e de distância de todos que lhe são “diferentes”. Palestinos e judeus, 
quando separados por um muro, odeiam-se mutuamente. Porém, quando 
compartilham os mesmos espaços, seja em Jerusalém, seja na região da 
25 de Março, em São Paulo, convivem amistosamente, sem animosidades.
Quando a Igreja não ama o “diferente”, é porque ainda não compreendeu 
a parte essencial de sua missão. Não se trata de condescender com o er-
ro ou de transigir com o pecado, mas de colocar-se ao lado do outro e di-
zer: “Eu também conheço os meus pecados, e é por isso que nos reuni-
mos neste lugar”.
Alguns objetarão dizendo que Jesus ordenou à mulher pega em adultério: 
“Vai e não peques mais”. Tenho observado que esse versículo é interpre-
tado de duas formas: para “nós mesmos”, será sempre um tratar divino de 
longo prazo, mas, para “o outro”, esperamos que ele mude imediatamente 
seu comportamento, ainda que não tenha forças para isso.
Talvez nosso maior desafio como igreja inserida num mundo plural seja o de 
conhecer o outro, aquele que nos é “diferente”. Não exija nada dele, ape-
nas apresente-lhe o Pai.

Uma frase tem martelado em minha cabeça: “Nunca diga 
a alguém ‘Jesus te ama’ enquanto você mesmo não for ca-
paz de amá-lo”. E isso não é fácil.
Por Daniel Rocha, pastor na Igreja Metodista 
Central em Santo André (SP)

Vida Cristã
Como têm sido suas orações?

– Senhor, obrigado por mais um dia. 
Perdoe os meus pecados e abençoe 
meus pais e meus irmãos. Em nome 
de Jesus. Amém!
– Toc, toc, toc...
– Deus?!? É o Senhor? O que o Se-
nhor está fazendo aqui?
– Sim, filho. Sou Eu. Estou sempre 
batendo na sua porta, querendo en-
trar na sua vida.
– Ah! Que legal! Mas o Senhor já faz 



parte da minha vida desde que eu aceitei Jesus, há alguns anos.
– Eu sei, filho, mas preciso te perguntar uma coisa: quando é que você vai 
mudar o seu modo de orar?
– Ué!? Como assim?
– Meu filho, até os anjos já sabem de cor as suas orações: “Senhor, obriga-
do por mais um dia”; “Senhor, abençoe este alimento, abençoe meus pais, 
me livre do mal”; etc. Tudo isso é importante, mas Eu quero ter um relacio-
namento mais íntimo com você, de Pai para filho. Quero conversar com vo-
cê, guiar seus passos, te dar muito mais do que você já imaginou. Mas suas 
orações são sempre as mesmas e sinto que elas não têm saído do seu co-
ração. Eu não formei robôs; Eu formei filhos!
– Mas, Deus, eu não sei orar! Não sei falar bonito nem usar versículos nas 
minhas orações, como fazem as pessoas da minha igreja.
– Meu filho, isso não importa! Você conversa com seus amigos sobre vários 
assuntos, não é? Eu vejo você contando seus sonhos, planos e tudo o que 
acontece no seu dia a dia. Por que você não fala assim Comigo também?
– Ah, Deus! Mas é diferente, né? O Senhor é o Deus Todo Poderoso e eu sou 
apenas um homem pecador, cheio de problemas...
– Diferente como, Meu filho? Eu não quero ser somente o seu Deus; Eu que-
ro ser o seu melhor amigo, conselheiro e ajudador. Eu quero transformar 
seu coração, sua vida e te usar para alcançar outras pessoas. Mas, enquan-
to você não acreditar que Eu me preocupo com cada detalhe de sua vida, o 
nosso relacionamento será frio e distante. Percebi que você se acostumou 
a Me servir e tem orado apenas para cumprir regras. Suas palavras se tor-
naram vazias e agora você corre o risco de virar uma pessoa religiosa, que 
acha que está Me agradando.
– Puxa, Pai! É verdade! Eu não tinha percebido isso. Eu estava orando no 
“modo automático” há muito tempo mesmo… Me perdoe! Eu quero verda-
deiramente ter um relacionamento íntimo com o Senhor a partir de hoje. 
Não vou mais esconder os meus pecados nem guardar comigo os proble-
mas que enfrento.
– Que bom que você entendeu, Meu filho! Eu te amo muito e estou sempre 
pronto para te aconselhar e te corrigir quando for preciso. É esse o tipo de 
relacionamento que quero ter com você.
– Amém, Pai! Então, aproveitando o momento, tenho várias coisas pra Te 
contar…
– Ok, filho! Pode falar!
E você? Já conversou com seu melhor Amigo hoje? Ele está te esperando. 

Jesus disse: “E, quando orarem, não fiquem sempre repe-
tindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam 
que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a 
eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes 
mesmo de o pedirem” (Mt 6:7-8).
Por Antônio Júnior, pastor presbiteriano

Avisos
Calendário e orçamento de 2017
Cada um dos ministérios da igreja deverá ser convocado por seu(sua) 
coordenador(a) para definir o calendário e o orçamento para 2017. Pos-
teriormente, a CLAM se reunirá para harmonizar a agenda e o orçamen-
to da igreja.



Escola Dominical em 2017
Domingo que vem (29/1), nossa Escola Dominical retoma suas atividades. 
Veja como ficará a programação nas próximas semanas:
29/1 – Classe única com o tema “A Pedagogia de Jesus”;
5, 12, 19 e 26/2 – Classes únicas com o tema “Doutrinas Metodistas”;
5/3 – Concílio Local;
12/3 – Início dos cursos 2017.

Cursos na Escola Dominical 2017
Inscreva-se nos cursos que serão oferecidos em 2017:
“Panorama do Antigo Testamento” (professor Silas – duração 1 ano);
“Panorama do Novo Testamento” (professora Claudete – duração 1 ano);
“Oração e Intercessão na Bíblia” (profa. Marilene – duração 6 meses); e
“Ética e Finanças à Luz da Bíblia” (profs. Wesley e Pra. Laura – duração 6 meses).
Faça sua inscrição com a Doroti, com a Deise ou com a Rosa.

Atividades da igreja em janeiro
Culto da Manhã e E. Dominical: Recesso de 25/12 a 22/1, com retorno em 29/1
Tarde de Oração: Recesso de 27/12 a 24/1, com retorno em 31/1
Pequenos Grupos: Retorno de todos os PGs na semana de 23/1 a 28/1

Férias da Equipe Pastoral
No mês de janeiro, a Equipe Pastoral da nossa igreja gozará de um tempo 
de descanso e de momentos com suas famílias. As férias dos pastores fi-
caram organizadas assim:
Pr. Tiago e Pra. Laura – De 2 a 11 de janeiro e de 23 de janeiro a 1 de fevereiro;
Pr. Acad. Lucas – De 16 de janeiro a 4 de fevereiro.

Aniversariantes
22/1 Ana Morato;
23/1 Marta Trindade de Camargo;
28/1 Marco Antônio Rimes Paulo e Ruth Bertoldo da Silva;

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, do Carlos (irmão do Márcio), 

da Cida (cunhada da Silvana), da d. Cida Barçante, 
da d. Domi, da Fabiana (sobrinha da Maria José), da 
Gina, do sr. Jarbas (pai da Helô), do sr. José (mari-
do da d. Nancy), da d. Juraci, do Luciano Amorim (primo da Claudia Dal-
beto), da d. Lydia Reyes (mãe da Maria José), da d. Maria da Penha, da 
Maria José Cassu (de Santana de Parnaíba), 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 Rita (sobrinha do Benja-
min), da Rosimeire (irmã da Roseli de Brito), da Silvana Ovídio, da d. Te-
reza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi Marques (mãe do Cláu-
dio), 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);



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

Seminaristas: 
Edmilson Oliveira e Michelly Oliveira

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

Seminarista: Lucas Gomes

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

14h - 17h
Tiago e Laura -

Noite 20h
Tiago e Laura

20h
Tiago

20h
Tiago

20h
Tiago e Laura

19h
Tiago

19h
Tiago e Laura

Assista as transmissões ao vivo dos cultos em nosso site.
Reveja também as transmissões dos domingos anteriores no site 

www. metodistaitaberaba. com. br ou
www.livestream.com/metodistaitaberaba
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Escala de Serviço
SERVIÇO HOJE (22/1) PRÓX. DOMINGO (29/1)

FECHAMENTO DA IGREJA Marilene Murillo

GUARDADOR DOS CARROS Emerson Dinho

INTERCESSÃO – –

MINISTÉRIO INFANTIL – –

LOUVOR Nova Aliança Vida

OPERADOR DE SOM Álvaro Márcio

OPERADORA DO DATASHOW Bia Eula

OPERADOR DE CÂMERA Augusto Gabriel

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura Carolina Abib

PREGADOR Pr. Tiago Silas Santos


