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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

Amém!

D iz o ditado que não de-
vemos falar “amém” pa-
ra tudo. Isso significa que 

não devemos concordar com tudo. 
Mas dizer “amém” significa ape-
nas concordar? Definitivamente 
não.

“Amém” é uma palavra hebraica que 
indica uma afirmação ou adesão im-
pregnada de desejo, com a qual se 
encerram muitas orações no judaís-
mo, no cristianismo e no islamismo. 

Pode traduzir-se em português pelas expressões “assim seja”, “verdadei-
ramente” etc., ainda que “amém” seja um anagrama da frase hebraica 
“Ani Maamim”, cuja tradução literal para a língua portuguesa é “Eu Acre-
dito”. Com o passar do tempo, adquiriu também o significado popular de 
concordância de pensamento ou de expressão em relação à esperança 
futura: “Que assim seja!”.

Além dos significados já descritos, “amém” também vem a ser a si-
gla da expressão em hebraico El Melech Ne’eman (EMN), que significa 
“Deus é um Rei Fiel”. Ou seja, com as letras em hebraico aleph, mem 
e nun, correspondentes a EMN, escreve-se também a palavra “amém”.

Fica claro, portanto, que dizer “amém” vai muito além de concordar 
com o que está sendo dito, pois essa declaração pressupõe compro-
metimento. Ao dizer “amém”, eu estou declarando que concordo, que 
acredito no que está sendo dito ou feito, que aquilo é uma verdade 
para mim e para a minha vida.

Talvez seja o caso de avaliarmos o quanto temos banalizado o uso 
da palavra “amém” no nosso dia a dia. Estaríamos realmente falan-
do “amém” para tudo?

Por exemplo, ao dizermos “amém” em concordância com a oração de 
um irmão ou irmã, estamos assumindo, junto a ele ou ela, o compro-
misso de viver, buscar e crer naquilo que está sendo orado. Mas, se 
percebermos que, de alguma forma, o que está sendo orado não é 
compatível com a Palavra de Deus, não devemos concordar. E, se não 
concordamos, não podemos dizer “amém”.
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“Amém” em hebraico



Muitas vezes, por conta do nosso ativismo, acabamos menosprezando 
práticas religiosas que estão carregadas de significado e de valor. A vi-
da cristã é permeada de símbolos, ícones e práticas que reforçam, ali-
nham e delimitam o exercício da nossa fé. A liturgia do culto, a oração 
do Pai Nosso, o calendário litúrgico e o símbolo da cruz, assim como o 
uso da palavra “amém”, são elementos que fazem parte da nossa práti-
ca de fé. Portanto, não podem ser banalizados, pois assim eles se esva-
ziam e deixam de ter algum significado.

Certamente, ao usarmos a expressão “amém” nem sempre temos tan-
ta clareza do que estamos fazendo. Se tivéssemos mais cuidado, só di-
ríamos “amém” para aquilo com que de fato concordamos, assumindo 
assim o compromisso de viver e testemunhar. “Amém” sinaliza a quem 
servimos (Deus), que é nosso dono (Rei), no qual podemos confiar (Fiel). 
Essa expressão sinaliza e sintetiza a nossa fé.

Não diga “amém” para tudo e, quando for dizer, saiba que o nosso Deus, 
que é o nosso Rei e o único que é Fiel, vai fazer com 
que assim seja feita a vontade d’Ele em nós e por meio 
de nós!

Assim seja,

Rev. Tiago Valentin

“Para muitos cristãos, hoje, a expressão ‘amém’ se  
tornou um tipo de campainha verbal para dar sinal do  

fim de uma oração pública. Que infelicidade!”

Paul Earnhart, evangelista e escritor norte-americano

Reflexão
Separados para espalhar alegria
“Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho cha-
mado” (At 13:2).

Em todas as eras, vemos 
Deus chamando homens e 
mulheres para realizar os 

Seus propósitos sobre a Terra. São 
os chamados “santos”, que o Eter-
no separou para si, a fim de anun-
ciarem as Boas Notícias de recon-
ciliação a todo canto.

Santo não é alguém “separado do 
mundo” para não se contaminar 
com suas mazelas, como os fari-
seus pensavam, mas é quem acei-

tou sobre si o chamado de Deus e a Sua missão, e os cumpre.

Servir a Deus é entregar a nossa agenda para que nossas priorida-
des sejam reordenadas. Na verdade, só existem dois tipos de pessoas: 

“Gideão e o Anjo”, por He Qi



as que dizem “Senhor, seja feita a Tua vontade” e as que vivem para si 
mesmas. As primeiras desejam que Deus reine em suas vidas. As últi-
mas pretendem seguir os seus próprios instintos.

Lembro-me de Gideão, malhando o trigo para sustentar sua família, 
quando Deus o escolhe para livrar toda a nação das mãos dos opres-
sores midianitas. Ele retruca, dizendo-se incapaz, mas Deus insiste no 
Seu propósito. Lição: às vezes estamos vivendo tão absortos, cuidando 
de nossa sobrevivência, pensando em nossa família, em nossas dores 
e necessidades, e vem o Senhor e nos diz: “Eu não quero mais vê-lo(a) 
tão preocupado(a) com as suas coisas. Deixe que delas Eu cuido. Eu te-
nho um ‘serviço’ para você”.

O escritor ítalo-americano Leo Buscaglia conta a história do garoto Ja-
mie Scott, que estava disputando um papel no grupo de teatro da escola. 
Sua mãe, aflita, procurou preparar seu coração, pois temia que ele não 
fosse escolhido. No dia em que os papéis foram anunciados, ela foi bus-
cá-lo. Chegando ao portão, Jamie correu para a mãe, com os olhos bri-
lhando de orgulho e emoção: “Adivinha o quê, mãe!”. E disparou as se-
guintes palavras: “Eu fui escolhido para bater palmas e espalhar alegria!”.

Fico me perguntando se não é justamente esse o chamado que Jesus 
tem para todos nós, mas temo que só uma pequena parcela de cristãos 
o tenha compreendido. A maioria continua demasiadamente preocupada 
consigo mesma. Ainda não entendeu nada do que Jesus mostrou em to-
do o Seu ministério: a importância da simplicidade, da misericórdia, da 
tranquilidade dos pássaros em relação ao seu sustento. Não entendeu 
sobre o perdão nem sobre a graça que vem sobre maus e bons.

O mundo não suporta mais religiosos cheios de “queixavor” (um pouco 
de queixa, um pouco de louvor, mais um tanto de queixa), estéreis e bri-
guentos. De nada vale ser chamado de “crente”, “evangélico” ou qual-
quer outro nome se não temos espalhado alegria à nossa volta.

É engraçado que as pessoas acham que o seu chamado e a sua missão 
estão longe, num lugar diferente de onde elas vivem. Na maior parte das 
vezes, o chamado a servir se encontra justamente onde você está: em 
sua casa, no seu bairro, em seu trabalho, em sua igreja.

O gadareno liberto de demônios queria seguir a Jesus e fazer missão 
transcultural. Bondosamente, o Mestre o envia, mas de volta pra casa: 
“Volta para tua esposa, para tua cidade, para os teus filhos, e anuncia-
lhes o que Deus fez por ti” (Mc 5:19).

No Reino de Deus não há serviço menor ou maior, chamado menos im-
portante ou mais importante. Antes de Davi ser ungido como rei em Is-
rael, ele foi escolhido para guardar o rebanho de seu pai. É fácil deixar 
de dar valor às coisas comuns e presentes à nossa frente, mas o genu-
íno amor está sempre preocupado com algo “específico”, e não apenas 
com o “geral”; está preocupado com “alguém”, e não com “várias coi-
sas”. Tudo que Davi fez foi com um coração tão puro que o Senhor o es-
colheu para ser o rei de sua nação.



É preciso aprender que na vida nem sempre seremos contados entre os 
melhores, nem teremos beleza marcante e provavelmente seremos re-
provados nos melhores concursos. E é possível que durante toda a nos-
sa vida não sejamos conhecidos por mais de uma centena de pessoas. 
Por isso, sempre gosto de pensar nos inúmeros anônimos servidores do 
Rei, que estão espalhando bondade, alegria e uma forma diferente de vi-
ver; indivíduos ao lado dos quais vale a pena estar.

Creio que Deus sempre está chamando pessoas a viver de uma forma dife-
renciada no mundo, ainda que anonimamente. Talvez a oração que o Eter-
no mais se agradaria em ouvir de nossos lábios não seja o pedido de um 

aumento de salário ou de um carro melhor. Nossa melhor 
oração seria: “Senhor, quero ser o teu escolhido para bater 
palmas e espalhar a alegria neste mundo. Amém!”.

Por Daniel Rocha, pastor da  
Igreja Metodista Central em Santo André (SP)

“Não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando 
proporcionamos alegria aos outros.”

Masaharu Taniguchi, líder religioso japonês (1893-1985)

Avisos
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.

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” 
(professores Wesley e Pra. Laura – duração 6 meses).

Faça sua inscrição com a Doroti, com a Deise ou com a Rosa.

Preparação para novos membros
Quem deseja tornar-se membro da Igreja Metodista precisa preparar-se. 
Por isso, abrimos um curso para novos membros, que será ministrado 
nos domingos de março, abril e maio, a partir das 17h30. Os interessa-
dos devem procurar o Pr. Tiago.



Concílio local
Todos os membros da Igreja Metodista em Itaberaba estão convocados pa-
ra o concílio local que será no dia 5 de março (domingo), às 9h00. Pauta: 
Calendário e orçamento de 2017 e homologação dos procuradores da igreja.

Aniversário da nossa igreja
Em março, iremos completar 64 anos de vida e missão metodista na Fre-
guesia do Ó e celebrar o privilégio que o Senhor nos tem dado de mani-
festarmos o Seu Reino aqui na Terra. Neste ano, a temática do aniversá-
rio será “Uma Comunidade de Discípulos e Discípulas”. Confira os prega-
dores que participarão da programação especial do mês de aniversário:

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.

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!

Aniversariante
22/2 Maria da Penha Elias Silva.

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 Antônio (marido da La-
odiceia), do Carlos (irmão do Márcio), da Beth La-
deia, 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 He-
lô), do sr. José (marido da d. Nancy), da d. Jura-
ci, do Luciano Amorim (primo da Cláudia Dalbe-
to), 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. Al-
da), do Paulo (marido da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da Maria 
José ), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire (irmã 
da Roseli de Brito), 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 (19/2) PRÓX. DOMINGO (26/2)

FECHAMENTO DA IGREJA Zé Weslley

GUARDADOR DOS CARROS Toninho Will

INTERCESSÃO – –

MINISTÉRIO INFANTIL – –

LOUVOR Vida Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Dinda

DIREÇÃO DO CULTO Pr. Tiago/Deborah Pr. Tiago/Emerson

PREGADOR Pr. Ismael Valentin Pra. Laura


