
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

Contra fatos não  
há argumentos

Um dos episódios mais 
intrigantes do minis-
tério terreno de Je-

sus é o seu silêncio diante 
dos sacerdotes quando Ele 
foi julgado pelo Sinédrio. Co-
mo todos sabemos, Jesus 
estava sendo julgado injus-
tamente; aquela reunião não 
passava de uma armação ar-
quitetada pelo sumo sacerdo-
te e pelo poder romano. Sim, 
também sabemos que era 
necessário que a profecia se 
cumprisse, mas, olhando do 

ponto de vista histórico, o julgamento de Jesus jamais deveria ter 
acontecido.

Ao fazermos a leitura do texto bíblico, ficamos profundamente indig-
nados e certamente pensamos: “Que injustiça, que grande mentira!”; 
“Jesus, fale alguma coisa! Reaja!”. Nosso desejo natural é de que a 
justiça seja feita e, se Jesus tivesse falado mais do que “tu o dizes”, 
talvez alguma coisa pudesse ter mudado.

Peço licença a vocês, leitor e leitora do Boin, para fazer um diálo-
go com o texto do Pr. Daniel Rocha, publicado na edição de domin-
go passado (5/2). Naquela reflexão, muito bem feita, como sempre, 
o Pr. Daniel nos propõe uma postura madura diante de fofocas. Se-
gundo ele, a melhor atitude é simplesmente ignorar! De fato, assumir 
essa postura requer de nós maturidade, pois invariavelmente deseja-
mos responder, queremos fazer justiça.

Mas o que o julgamento de Jesus nos ensina? De maneira bastan-
te simplista, podemos dizer que Jesus também foi vítima de fofoca: 
“Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum 
testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte” (Mt 
26:59). Portanto, todos nós, vez ou outra, podemos ser vítimas dessa 
prática repugnante, covarde e maligna chamada fofoca.
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“Jesus É Condenado pelo Sinédrio”,
por Michael O’Brien



Talvez alguém com o senso de justiça mais aguçado possa questionar: 
“Mas não fazer nada ou ignorar o que estão falando a meu respeito não 
é o mesmo que consentir com o que está sendo dito?”. Por isso, trago 
para nossa reflexão o provérbio que dá título a esta pastoral: “Contra fa-
tos não há argumentos”. Apesar de usar expressões do universo jurídi-
co, esse provérbio não se aplica a esse campo, pois, se há algo que um 
jurista deve saber fazer, e faz, é argumentar diante de fatos, ainda que 
estes sejam concretos.

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche dizia que não há fatos eternos, 
assim como também não há verdades absolutas. Por isso, esse pro-
vérbio só se aplica para quem tem fé. Para os que acreditam que Jesus 
é o Filho de Deus, é um fato Jesus ser o Messias, é um fato Jesus ser 
Rei, é um fato Jesus ser capaz de mudar a história das pessoas. Talvez 
Jesus não tenha argumentado porque não havia o que argumentar dian-
te de fatos. Tanto que a sentença contra Ele se deu em meio a tumul-
to, gritos, histeria e muitas mentiras. Nenhum argumento foi encontrado 
para contradizer o fato de que Jesus era o Cordeiro de Deus.

Talvez possamos ignorar completamente a atitude de pessoas presun-
çosas, estreitas de alma ou com baixa autoestima pelo simples motivo 
de que contra fatos não há argumentos. Jesus alerta Seus discípulos de 
que a árvore é conhecida pelos seus frutos – um limoeiro dá limões, isso 
é um fato. Nossos frutos devem falar mais do que argumentos.

Além disso, não há fato mais incontestável do que a opinião de Deus a 
nosso respeito. As pessoas podem falar o que quiserem, pois, no fim, 
o que mais importa, o que realmente tem valor é o que Deus fala so-

bre nós. Para quem tem fé, uma carroça vazia é, de fa-
to, uma carroça vazia!

Do amigo e pastor,

Rev. Tiago Valentin

“O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de se rebater.”

Josh Billings, humorista norte-americano (1818-1885)

Reflexão
Felicidade

Acabei de assistir ao filme 
Grande Menina, Pequena 
Mulher (Uptown Girls), es-

trelado pela atriz Brittany Murphy. 
Ela interpreta Molly Gunn, uma jo-
vem inconsequente e irresponsá-
vel, órfã de um astro de rock cujo 
contador fugiu com toda a fortu-
na que ela herdara. Na pior, Molly 



acaba tendo de trabalhar como babá de Ray, uma menina de 8 anos 
que, ao contrário dela, é metódica, maníaca por limpeza, toda certinha 
e cheia de regras. No fim, depois de muitas brigas e desentendimentos, 
acabam grandes amigas . Uma completa o que falta na outra.

O ser humano busca sempre a felicidade. Muitos fazem de tudo para al-
cançá-la. Pensam que têm de ser felizes a qualquer preço. E esse pre-
ço pode ser alto demais. Busca-se a felicidade nas drogas, na bebida, 
em relacionamentos doentios, no sexo... Quando tudo isso passa, fica 
um vazio enorme. E a pessoa, desnorteada, pode até entrar por um ca-
minho sem volta. Fica se sentindo descartável, um lixo.

A vida de Brittany Murphy ilustra isso. Seus pais se separaram quando 
ela tinha apenas 2 anos de idade. Foi criada na Igreja Batista, mas tor-
nou-se uma cristã sem vínculos. Tendo estreado aos 9 anos de idade, no 
musical Les Miserables, conquistou grande sucesso como atriz e canto-
ra. Em 2009, foi encontrada morta, aos 32 anos, com suspeita de sui-
cídio por ingestão de veneno para ratos.

Ela tinha sucesso, fama, era bonita e talentosa; mas nada disso impe-
diu sua morte trágica. O vazio que ela certamente sentia, poderia ter si-
do preenchido por uma pessoa: Jesus.

Você talvez pergunte: “Mas ela não era ‘crente’? Então, por que acon-
teceu essa tragédia?

O fato de sermos considerados crentes não nos livra de muitos proble-
mas. Ir à igreja domingo após domingo, conversar com os irmãos, abra-
çá-los, isso pode ser feito num clube. Nosso relacionamento com Cris-
to deve ser diário. Quanto mais nos alimentamos d’Ele, mais o vazio que 
sentimos vai diminuindo, até ser totalmente preenchido quando, enfim, 
estivermos com Ele para sempre!

Muitas coisas nos dão prazer, mas a maioria delas é passageira. É im-
portante nos conscientizarmos de que estamos sempre “em constru-
ção”. Um tijolinho por dia. Deus vai fechando brechas, aparando ares-
tas, derrubando paredes, para que fiquemos, cada vez mais, uma obra 
agradável a Ele.

Muitas vezes resistimos, e aí a construção se atrasa. Mas Deus nun-
ca desiste de nós. Entretanto, para que tudo isso aconteça, temos de 
permitir que Ele aja em nós, ouvir a voz d’Ele, humilhar-nos e aceitar a 

Sua direção.

Esse é o caminho.

Por Adriana Feitosa,  
membro da Igreja Metodista em Itaberaba

“Felicidade é a certeza de que a nossa vida  
não está se passando inutilmente.”

Érico Veríssimo, escritor gaúcho (1905-1975)



Meditação
A melhor benção é a de hoje!

Charles Swindoll, pastor e 
educador norte-americano, 
afirmou certa vez: “O segre-

do consiste em como lidamos com 
o hoje, não com o ontem e nem 
com o amanhã. Hoje – um perío-
do especial de tempo que segura 
a chave que bloqueia os pesade-
los de ontem e destranca os so-
nhos de amanhã”.

O que tem perturbado nossas vidas? Por que vivemos ansiosos, an-
gustiados, sem paz e sem alegria, sem a vida abundante que Deus nos 
prometeu? Por que nossos lábios se queixam mais do que louvam? Por 
que, no jardim de nosso dia a dia, cultivamos mais dúvidas do que es-
peranças? Por que nosso semblante não tem o brilho que caracteriza 
uma pessoa feliz?

É provável que o motivo principal seja o fato de ainda estarmos inquie-
tos com os desalentos e decepções do passado, com as frustrações dos 
passos mal dados, com as derrotas que parecem ainda ferir as nossas 
almas.

Mas, se continuarmos sofrendo por todos esses traumas já deixados 
para trás, onde encontraremos tempo e oportunidades para buscar os 
nossos sonhos do futuro? Onde acharemos forças para enfrentar e ven-
cer novos reveses que ainda encontraremos pela frente? Onde iremos 
adquirir o estímulo para abandonar o pessimismo e nos revestirmos do 
“mais que vencedores”?

É preciso que compreendamos que o mais importante para nós é a bên-
ção de hoje, e não a bênção que não experimentamos ontem nem a que 
poderemos receber amanhã.

É essa maravilhosa bênção que precisamos abraçar com todas as nos-
sas forças. Ela nos fará esquecer o insucesso anterior e nos encherá de 
fôlego espiritual para seguirmos em frente, sem medo, sem ansiedade, 
sem insegurança.

Jesus é a nossa bênção de hoje. Com Ele, vencemos os pesadelos de 
ontem e avançamos, com alegria, rumo aos sonhos de amanhã!

Por Paulo Roberto Barbosa, pastor da Assembleia de Deus

Avisos
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!



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 In-
tercessão na Bíblia” (professora Marilene – duração 6 meses); e “Ética 
e Finanças à Luz da Bíblia” (professores Wesley e Pra. Laura – duração 
6 meses). Faça sua inscrição com a Doroti, com a Deise ou com a Rosa.

Aniversário da nossa igreja
Em março, iremos completar 64 anos de vida e missão metodista na 
Freguesia do Ó e celebrar o privilégio que o Senhor nos tem dado de 
manifestarmos o Seu Reino aqui na Terra. Neste ano, a temática do ani-
versário será “Uma Comunidade de Discípulos e Discípulas”. Confira os 
pregadores que participarão da programação especial do mês de ani-
versário:

5/3 - Missionária Nora Nei, da Igreja Resgate;
12/3 - Bispo Ildo Mello, presidente da Igreja Metodista Livre;
19/3 - Bispo José Carlos Peres, da 3ª Região Eclesiástica;
26/3 - Pastor Jonas Barreto, superintendente distrital.

Aniversariante
12/2 Lucimar Pereira Tôrres;
13/2 Edileni da Silva Chagas;
18/2 Marcos Weslley Peres.

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

•	Pela saúde da d. Alda, do Carlos (irmão do Már-
cio), da Beth Ladeia, da Cida (cunhada da Silva-
na), 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 Cláu-
dia Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Maria Jo-
sé), da d. Maria da Penha, da Maria José Cassu (de Santana de Par-
naíba), da Paula (filha 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), da Silvana Oví-
dio, 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);
•	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 (12/2) PRÓX. DOMINGO (19/2)

FECHAMENTO DA IGREJA Beth Zé

GUARDADOR DOS CARROS Cleuton Toninho

INTERCESSÃO --- ---

MINISTÉRIO INFANTIL --- ---

LOUVOR Nova Aliança Vida

OPERADOR DE SOM Álvaro Márcio

OPERADORA DO DATASHOW Bia Eula

OPERADOR DE CÂMERA Guto Gabriel

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura/Nurimar Pr. Tiago/Deborah

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura


