
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

No centro da  
vontade de Deus

A ansiedade nunca 
esteve tão presen-
te em nossas vi-

das. Em tempos de insta-
bilidade e incertezas polí-
ticas, econômicas e so-
ciais, a tendência é nos 
preocuparmos cada vez 
mais com o que está por 
vir.

Se a ansiedade, a preocupação e o medo tomam nossos corações, 
é hora de reforçarmos nossa confiança na provisão do Senhor so-
bre nossas vidas, sobre nossas casas e sobre nossa nação.

No tempo de Jesus, a insegurança também era muito grande. Afi-
nal, a Judeia se tornara uma colônia romana, o povo não tinha o 
direito de ir e vir, as autoridades se corromperam ao poder de Ro-
ma e os judeus não sabiam o que lhes aconteceria, nem mesmo 
se terminariam o dia livres ou vivos.

Jesus surge como um raio de sol em meio àquela densa e tene-
brosa tempestade. Ele era a esperança, pois podia – e ainda pode 
– libertar o povo da escravidão terrena e do jugo eterno. No ápice 
do sermão do monte, Jesus trata exatamente da ansiedade: “Não 
andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou 
pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que 
haveis de vestir” (Mt 6:25a).

De acordo com o Mestre, o caminho para nos libertarmos do medo 
e da instabilidade gerados pela ansiedade é colocarmos as coisas 
eternas à frente das coisas corruptíveis. Ao priorizarmos Seu Rei-
no e Sua justiça, tudo aquilo de que necessitamos nos será pro-
vido. E o meio para colocarmos o Reino de Deus e Sua justiça co-
mo prioridades em nossas vidas é conduzirmos a nós mesmos pa-
ra o centro da vontade de Deus, é fazermos aquilo para o qual fo-
mos criados por Ele, é estarmos onde Deus quer que esteja-
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mos. Quando estamos no centro da vontade de Deus, há um alinha-
mento de todas a áreas da nossa vida, e as coisas se organizam qua-
se que espontaneamente.

O centro da vontade de Deus não está num lugar determinado, como 
pensava a mulher samaritana (Jo 4:19-21). Não é o templo ou outro 
lugar específico que nos centraliza em Deus, mas é, sobretudo, um 
estado de vida, uma condição em que buscamos nos posicionar na 
qual tudo passa pela permissão e pela soberania do Senhor. A partir 
do momento em que atingimos o centro a vontade de Deus, nossas 
escolhas e decisões nos conduzem a caminhos de bênção, prosperi-
dade, reconciliação, mansidão, alegria e paz.

Quando estamos em Deus, a ansiedade é aplacada pela seguran-
ça e pela confiança que temos na Sua provisão e no Seu zelo para 
com nossas vidas. Jesus veio para os Seus, mas os Seus não O re-
ceberam. Os judeus contemporâneos de Jesus queriam muito po-
der confiar em algo ou em alguém que lhes garantisse a paz, mas 
não reconheceram ser Ele a resposta pela qual tanto ansiavam. Je-
sus tem sido nossa resposta hoje? Tem sido o centro das nossas vi-

das? Se queremos nos libertar da ansiedade, o único 
e verdadeiro caminho é vivermos no centro da vonta-
de de Deus!

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
O que podemos aprender com a palmeira,  
o símbolo do justo?
“O justo florescerá como a palmeira” (Salmo 92:12).

A Bíblia está cheia de me-
táforas. São figuras e 
imagens que nos apre-

sentam lições morais e espi-
rituais. Aqui, no texto em tela, 
o justo é comparado à palmei-
ra. É claro que, no caso de Isra-
el, o escritor está se referindo à 
tamareira, que é a árvore mais 

conhecida na região e uma das primeiras fontes de renda na agricul-
tura local. Que lições podemos aprender?



Em primeiro lugar, o justo cresce verticalmente. A tamareira cres-
ce para cima, para o alto, para o céu. Assim é o justo. Sua vida é re-
ta e cresce verticalmente. Isso fala de sua retidão e integridade. O jus-
to não tem sinuosidades em seu caráter. Sua vida é reta. Sua conduta é 
ilibada. Seu testemunho é irrepreensível. Seu crescimento é para o alto!

Em segundo lugar, o justo tem uma vida útil. Tudo na tamareira é 
útil. Suas raízes, seu caule, suas folhas e seus frutos. Assim é o jus-
to. Sua vida é uma bênção para a família e para a sociedade. Sua 
presença no mundo é abençoadora. Suas palavras são terapêuticas 
e suas obras são marcadas pela bondade. Seus frutos são doces e 
nutritivos.

Em terceiro lugar, o justo tem uma vida bela aos olhos de Deus e 
dos homens. A tamareira enfeita o ambiente hostil onde cresce. No 
meio do deserto, ela desfralda suas folhas robustas. No meio da seca 
severa, ela mantém seu verdor. Sua folhagem não murcha nem per-
de a beleza. Assim é o justo. Ele é belo aos olhos de Deus e seu tes-
temunho é reconhecido na Terra.

Em quarto lugar, o justo mantém-se firme mesmo em meio a du-
ras provas. A tamareira cresce no deserto, floresce em lugares ári-
dos, frutifica em ambientes hostis. Suas raízes são castigadas pelo 
tropel de camelos e feras. Seu caule e suas folhas são surradas por 
rajadas dos ventos quentes do deserto. Seus frutos suculentos são 
amadurecidos sob o calor implacável imposto pelo sol causticante. 
Assim é o justo. Mesmo sendo duramente provado, permanece firme, 
pois está plantado em Deus, é sustentado por Deus e frutifica para 
a glória de Deus.

Em quinto lugar, o justo produz frutos que exaltam a Deus e 
abençoam o próximo. As tâmaras são apreciadas no mundo intei-
ro. É um fruto doce, nutritivo e nobre. É o mais importante produto 
da agricultura de Israel. É um importante fator da economia da região 
árida do deserto da Judeia. O justo produz, também, frutos dignos de 
arrependimento. O fruto do Espírito pode ser encontrado em sua vi-
da. Não tem apenas folhas, mas frutos, muitos frutos, que glorificam 
a Deus e abençoam o próximo.

Em sexto lugar, o justo aponta para a verdadeira fonte da vida. 
Onde o viajante cansado, pelos desertos áridos, vislumbra uma tama-
reira, sabe que ali existe um oásis, lugar de abrigo e refrigério. A ta-
mareira é um ponto de referência no meio do deserto inóspito. Assim 
é o justo. Ele é plantado junto à fonte e sua vida aponta para Deus, o 
verdadeiro manancial da vida. Aqueles que andam errantes pelos de-
sertos da vida, olham para ele e podem encontrar a fonte da vida, um 
lugar de abrigo sob as asas do onipotente Deus.

Em sétimo lugar, o justo é vitorioso em sua jornada. A folha da 
palmeira ou da tamareira é um símbolo de vitória. Quando erguida e 



acionada, como uma bandeira no mastro, ela proclama a vitória da-
queles que a ostentam. Assim é a vida do justo. Ele é mais do que 
vencedor em Cristo. Sua vitória não decorre de sua beleza intrínseca 
nem de sua força pessoal. Sua vitória vem de Deus. Apesar de sua 
fraqueza, triunfa. Apesar de seu pecado, é justificado. Apesar de ha-

bitar numa tenda rota, será revestido com um corpo 
de glória! O justo florescerá como a palmeira!

Por Hernandes Dias Lopes, pastor da Primeira 
Igreja Presbiteriana de Vitória (ES)

“Anima-te por teres de suportar as injustiças; a verdadeira 
desgraça consiste em cometê-las.”

Pitágoras, fi lósofo e matemático grego (c. 570 a.C.-c.490 a.C.)

Avisos

No próximo domingo (5/3), 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!

Cursos da Escola Dominical começam no domingo que vem!
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 minis-
trado nos domingos de março, abril e maio, a partir das 17h30. Os 
interessados devem procurar o Pr. Tiago.

Concílio local
Todos os membros da Igreja Metodista em Itaberaba estão convoca-
dos para o concílio local, que será no dia 5 de março (domingo), às 
9h00. Na 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 
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 
aniversário será “Uma Comunidade de Discípulos e Discípulas”. Con-
fira os pregadores 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 igre-
ja. Para 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 
enfermidades e problemas diversos. Oremos:

•	Pela saúde da d. Alda, do Antônio (marido da 
Laodiceia), do Carlos (irmão do Márcio), da Be-
th Ladeia, da Cida (cunhada da Silvana), da d. 
Cida Barçante, da d. Domi, da Fabiana (sobri-
nha da Maria José), da Gina, do sr. Jarbas (pai 
da Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da 
d. Juraci, da Luciana (sobrinha da Marilene), do 
Luciano Amorim (primo da Cláudia Dalbeto), 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 (mari-
do da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da Maria José ), do Ra-
fael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire (irmã da Rose-
li de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lem-
mi 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 (26/2) PRÓX. DOMINGO (5/3)

FECHAMENTO DA IGREJA Weslley Pastores

GUARDADOR DOS CARROS Will Marcel

INTERCESSÃO Silas/Carol Edward/Manoel

MINISTÉRIO INFANTIL – –

LOUVOR Geração Eleita Nova Aliança

OPERADOR DE SOM Tiago Álvaro

OPERADORA DO DATASHOW Bel Bia

OPERADOR DE CÂMERA Dinda Guto

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

PREGADOR Pra. Laura Miss. Nora Nei


