
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

Maravilhosa (e louca) Graça!

Assim diz a canção 
cristã: “Preciosa 
graça de Jesus 

perdido me encontrou/
Estando cego me fez ver, 
da morte me livrou”. Essa 
música foi composta pro-
vavelmente em 1772, por 
John Newton, um ex-tra-
ficante de escravos que, 

ao passar por uma terrível tempestade em alto mar, recorreu a Deus e 
foi salvo. Depois dessa experiência, tornou-se cristão e compôs, sobre 
uma melodia de origem africana, um dos mais conhecidos hinos ento-
ados por cristãos e cristãs ao redor do mundo – Amazing Grace (Ma-
ravilhosa Graça).

Mas como poderia alguém, tendo uma prática tão repugnante como o 
tráfico de escravos, converter-se e ainda tornar-se um compositor de 
músicas que falam de Deus? A resposta é simples e profunda: a Graça.

A Graça de Deus aos olhos humanos é maravilhosa e louca. A loucu-
ra, ou falta de senso, é algo inerente ao cristianismo. Definitivamente, 
Jesus não pregava aquilo que era o senso comum. Para os romanos 
que viviam no primeiro século da era cristã, dizer que um “deus” ha-
via tomado a forma humana para morrer em lugar dos seres humanos 
era considerado uma grande falta de senso. Mas é isso que a Palavra 
de Deus categoricamente nos afirma: “Certamente, a palavra da cruz é 
loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, po-
der de Deus” (1 Co 1:18).

A Graça de Deus não está presa à nossa lógica nem à justiça humana. 
Ela alcança desde o mais puro dos homens até um traficante de se-
res humanos. A Graça libertadora e regeneradora de Deus pode trans-
formar qualquer pessoa, independentemente do que ela tenha feito ou 
deixado de fazer. Loucura? Sim, aos nossos olhos, mas, para Deus, um 
simples gesto de amor.

Por isso a tal Graça é maravilhosa e excede a compreensão huma-
na! Quem seria capaz de abrir mão de seu filho em favor de pesso-
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“Navio Negreiro”, por Rugendas (1830)



as que a princípio não merecem tal sacrifício? Somente Deus é capaz de 
amar santos e pecadores com a mesma intensidade, de tal maneira que 
enviou Seu unigênito filho para que todo o que n’Ele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna (Jo 3:16).

Por mais louco que isso possa parecer, Deus ama a todos e todas com 
a mesma intensidade, independentemente de classe social, raça, condi-
ção civil, intelectual ou moral; independentemente até mesmo da cren-
ça das pessoas. Deus ama a vida humana acima de tudo. E essa maravi-

lhosa Graça está disponível hoje para todos e todas, até 
a eternidade.

Com carinho e estima pastoral,

Rev. Tiago Valentin

“A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, 
mas torna-os aptos para receber a salvação.”

Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo cristão (354-430)

Reflexão
A grande questão do caminho é “como” você caminha

O filósofo e teólogo dina-
marquês Søren Kierkega-
ard disse, certa vez, que 

o importante no caminho é sempre 
o “como”. Ao dizer isso, ele esta-
va pensando na vida como algo que 
geralmente é metaforizado por um 
caminho, uma vereda, uma estrada.

Mesmo reconhecendo que é muitas 
vezes útil comparar a vida com uma 
estrada, deve-se, todavia, conside-
rar que há não apenas semelhan-

ças, mas também muitas dessemelhanças nessa ilustração.

Sim, em muitos aspectos a vida é diferente de uma estrada. Isso porque, 
do ponto de vista físico, a estrada é sempre uma estrada, não importando 
como alguém ande nela: se de modo calmo, apressado, atento ou distra-
ído. A estrada física não muda de acordo com o modo, o “como” do an-
dar do viajante.

Entretanto, se tomarmos a metáfora da estrada numa perspectiva espiri-
tual, então tudo muda, e a estrada já não nos serve de metáfora exata. Is-
so porque no caminho espiritual não existe fixidez na estrada, posto que 
ela muda conforme o “como” do caminhante.

“O Caminhante”, por Shanna Bruschi (2011)



Ou seja, o modo de caminhar e de ver a estrada muda espiritualmente o 
indivíduo e muda a estrada. E não somente isso; a estrada é chamada à 
existência conforme o caminho do caminhante. Assim, a estrada é con-
forme ela é trilhada.

Ora, desse modo, a metáfora da estrada física como ilustração para o ca-
minho espiritual fica subitamente pobre. Isso porque a jornada espiritual 
acontece numa estrada que é feita pelos pés do caminhante. E ninguém 
pode fazê-la por ele. A estrada é o indivíduo e o indivíduo é a sua pró-
pria estrada.

No mundo físico, a estrada é a mesma para todos. Mas, na dimensão do 
espírito, a estrada é de acordo com aquele que nela caminha. Não se po-
de chamar alguém, dizer-lhe “Veja, esta é a estrada da verdade e da vi-
da!” e esperar que isso seja suficiente. Só será verdade se a pessoa ex-
perimentar e andar conforme a verdade e a vida no caminho.

Declarar o caminho não o torna caminho para ninguém, a menos que o in-
divíduo descubra como andar nele. A única coisa que se pode dizer é co-
mo se anda na verdade, mas não se pode indicar um caminho fixo. Por-
tanto, mesmo que se diga como é o caminho da verdade, o indivíduo ja-
mais andará nele a menos que nele ande.

Digo isso porque a mentalidade religiosa sofre do engano de pensar que 
o caminho espiritual é como o caminho numa das estradas desta terra. E 
não é. Saber que “Jesus é o Caminho” não significa nada, posto que ne-
nhum corpo fixo de doutrinas nos poderá fazer andar no Caminho.

O Caminho de Jesus não é como uma estrada física, na qual quem quer 
que ponha o pé anda e segue. Não, com Jesus não é assim. Você pode 
mostrar o Caminho e o indivíduo pode aceitar as informações dadas so-
bre a estrada; porém, se não andar como se anda no Caminho, de fato ele 
não estará indo a lugar algum.

A história parabólica descrita no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, acer-
ca do “Bom Samaritano”, ilustra bem como a estrada física pode signifi-
car caminhos diferentes para diferentes pessoas, dependendo de como 
se anda.

Primeiro, aparece um viajante sem nome, que anda na estrada de modo 
tranquilo e em busca de uma vida honesta. Ele anda no caminho da sim-
plicidade do trabalhador.

Em seguida, um outro homem aparece andando, na mesma estrada: um 
salteador. É a mesma estrada, mas é um outro modo de andar nela. O ho-
mem andava no caminho da violência e da covardia.

Então, na mesma estrada, aparece um sacerdote. Ele viu o homem caído 
e roubado. Mas seguiu o caminho da indiferença. Seguiu seu próprio ca-
minho na mesma estrada.



Na mesma estrada, apareceu um levita. Ele também viu o homem caído, 
mas preferiu andar no caminho da frieza e do egoísmo que apenas visa a 
autopreservação. Assim, seguiu no caminho da omissão homicida.

Por último, aparece um herege do ponto de vista dos judeus. É um sama-
ritano. Ele também anda na mesma estrada de todos os anteriores, mas 
o seu caminho é diferente. Ele encontra o homem numa estrada que, pa-
ra ele, tinha o sentido de misericórdia e graça solidária. Assim, esse sa-
maritano nos ensina que a estrada não é a mesma para todos, posto que 
ela tem em si o significado dado pelos pés que a pisam. Para o samarita-
no, aquela era a estrada da misericórdia.

Jesus, usando esta história, diz a quem perguntou a Ele quem era o seu 
“próximo” exatamente o que acabei de expor acima, porém de modo me-
tafórico. A mensagem, todavia, é a mesma.

Ora, Ele faz isso com uma pergunta: “Quem te pareceu ser o próximo do 
homem caído?”. A resposta foi: “Aquele que usou de misericórdia para 
com ele”. Então Jesus concluiu: “Vai tu e faze o mesmo”.

Assim, cinco homens andavam na mesma estrada, porém cada um fez o 
seu próprio caminho na mesma estrada.

De fato, o que faz toda a diferença é como cada um anda no caminho!

Você pode até dizer que sabe quem é o Caminho. A ques-
tão de Jesus, todavia, é como você anda no caminho.

Pense nisso!

Por Caio Fábio, pregador amazonense

“Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. 
Caminhante, não há caminho; faz-se caminho ao andar.”

Antonio Machado, poeta espanhol (1875-1939)

Avisos
Escola Dominical em 2017
Hoje (29/1), nossa Escola Dominical está retomando suas atividades com 
uma classe única, sobre o tema “A Pedagogia de Jesus”. Veja como fica-
rá a programação nas próximas semanas:

5, 12, 19 e 26/2 – Classes únicas com o tema “Doutrinas Metodistas”;
5/3 – Concílio Local;
12/3 – Início dos cursos 2017.

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.



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.

No próximo domingo (5/12), 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!

Aniversariante
4/2 Gabriel Amaral Pereira

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 Már-
cio), da Beth Ladeia, 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 (marido da d. Nancy), 
da d. Juraci, do Luciano Amorim (primo da Claudia Dalbeto), da d. Lydia 
Reyes (mãe da Maria José), da d. Maria da Penha, da Maria José Cas-
su (de Santana de Parnaíba), da Paula (fi lha da d. Alda), do Paulo (ma-
rido da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da Maria José ), do Rafa-
el Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire (irmã da Roseli de Bri-
to), da Silvana Ovídio, da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza 
Lemmi Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei, e do Wilson (cunha-
do 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);

• 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
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 (29/1) PRÓX. DOMINGO (5/2)

FECHAMENTO DA IGREJA Murilo Silas

GUARDADOR DOS CARROS Dinho Tiago

INTERCESSÃO --- ---

MINISTÉRIO INFANTIL --- ---

LOUVOR Vida Geração

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Almir

DIREÇÃO DO CULTO Carolina Abib Marilene

PREGADOR Silas Santos Pra. Laura


