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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

Montanhas e vales, picos e geleiras

Eu nunca havia reparado que 
a imagem de nossos bati-
mentos cardíacos podem 

se assemelhar a pequenos e gran-
des vales. Também enxergo picos 
e montanhas, até mesmo geleiras 
e – por que não? – icebergs. O fa-
to é que só há vida se os batimen-
tos estiverem nessa “dança” entre 
os vales e os picos.
Recentemente, li mais um livro do 
psicólogo e escritor norte-america-

no Spencer Johnson (Picos e Vales), o qual gerou em mim uma trans-
formação mental (metanoia) e, consequentemente, atingiu meu cora-
ção (acelerou minha pulsação).
Estamos tão desesperados para encontrar a felicidade em nossas vi-
das que, na maioria das vezes, idealizamos tal felicidade e passamos a 
persegui-la como se fosse algo inatingível. Vivemos atrás do vento, so-
mente da ideia. Não estou querendo dizer que sonhar e vislumbrar coi-
sas novas não seja importante. Não! De fato não é isso! Estou me refe-
rindo àqueles(as) que fixam suas vidas nas projeções, naquilo que es-
tá ausente, naquilo que não possuem. Uma insatisfação constante pre-
enche a alma a ponto de gerar dor e sofrimento.
Vales podem ser considerados períodos sombrios da alma e picos cor-
responderiam aos desejos e sonhos que possuímos, momentos bons 
que tanto ansiamos. É interessante pensar mais uma vez nos batimen-
tos cardíacos. Sem a “dança” cardíaca não há vida; sem momentos 
maus e momentos bons, não há o surgimento do novo. Grandes em-
preendedores são idealizadores de novas possibilidades; criam estra-
tégias diante de más circunstâncias, diz Johnson.
Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a nossa vi-
da espiritual. Tudo! As Sagradas Escrituras nos revelam que “sabe-
mos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam 
a Deus” (Rm 8:28). Precisamos passar pelos vales cientes de que de-
les podemos extrair coisas maravilhosas. Nos vales da vida, nossas al-
mas são reveladas, podemos encontrar cura, deparamo-nos com pes-
soas dispostas a nos apoiar e, muitas vezes, somos forçados pela dor 
a avançar.
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Já quando estamos nos picos, somos levados à contemplação de uma 
força que desconhecíamos haver em nós. Nos picos, temos a satisfação 
de saber que vencemos o tempo dos vales. Nos picos, olhamos para os 
vales e eles já não parecem tão difíceis para nós. Nos picos, eu me tor-
no consciente de que Deus sempre esteve comigo lá nos vales, como es-
tá também nos picos. Deus simplesmente está! Ele é em mim, em toda e 
qualquer situação. Tudo coopera para o bem dos que O amam!
O que precisa então mudar? Eu preciso vencer o medo de passar pelo va-
le. Preciso vencer o medo de subir mais alto. Vencendo o medo, posso 
todas as coisas, pois “o verdadeiro amor lança fora todo o medo” (1 Jo 
4:18). Venço o medo quando mudo minha visão, quando deixo de enxer-
gar apenas o que me falta, apenas o que me causa dor, e passo a enxer-
gar possibilidades de transformação. Afi nal, Jesus também está no vale. 
Ele pode e quer usar toda situação para me transformar segundo a Sua 
imagem, a fi m de que não exista mais medo, e sim coragem para prosse-
guir rumo aonde Ele mesmo deseja me levar.
Na dança do coração, na dança entre os vales e as montanhas, vamos 
sendo transformados, de glória em glória, aprendendo a confi ar na sobe-
rania de um Deus sempre bom e que deseja o melhor para nós.

Que os meus olhos e os seus olhos enxerguem a bonda-
de de Deus tanto nas montanhas e nos picos como tam-
bém nos vales!
De coração,
Pra. Laura Valentin

“Não há uma estrada real para a felicidade, mas sim caminhos 
diferentes. Há quem seja feliz sem coisa nenhuma, enquanto 

outros são infelizes possuindo tudo.”
Luigi Pirandello, dramaturgo italiano (1867-1936)

Reflexão
Cadeira de vítima

Vítima é quem foi ou está 
sujeito a opressão, maus 
tratos ou discriminação; 

uma pessoa ferida ou tortura-
da por alguém. Essa situação po-
de ser resultado do abuso de ou-
tra pessoa, mas também pode ser 
causada pela própria vítima.
Quando se é vítima de outros ou 
de uma situação, muitas vezes 
não se pode evitar. Todos nós, em 

alguma ocasião da vida, podemos passar por isso. A questão é sobre co-
mo lidamos com essa situação. Vamos reter tudo isso e cair no vitimis-
mo ou vamos usar esse sofrimento como uma mola propulsora para es-
capar do problema e nos tornarmos mais fortes, a fi m de vencermos es-
sa ocorrência da vida?



“Vitimismo” ou “coitadismo” é a tendência que alguns indivíduos têm se 
colocarem sempre no papel de vítimas, de se acharem punidos por qual-
quer coisa. O curioso é que há pessoas que gostam de estar nessa situ-
ação, talvez porque, na condição de vítimas, elas podem receber maior 
atenção e alguma manifestação de afeto.
“Ninguém me entende, ninguém me ama, eu é que tenho de fazer tudo!”, 
costuma dizer quem sofre de vitimismo. A pessoa está tão enclausurada 
na sua cadeira de vítima que qualquer palavra dita pelo outro pode atingi-
la de alguma maneira ofensiva.
Então, fica difícil inclusive dialogar com gente assim. Até a nossa felicida-
de a incomoda! Temos muitas vezes de “pisar em ovos”, pois tudo que fa-
lamos poderá ser distorcido, causando desconforto.
Algum tempo atrás, passei por um período de enfermidade e meu nome foi 
colocado no boletim de minha igreja para que eu recebesse oração pela mi-
nha recuperação. Foi muito bom e muito reconfortante saber que tanta gen-
te estava orando por mim. Era tão bom que, depois, já recuperada, hesi-
tei em tirar meu nome dali. Mas criei coragem e acabei assumindo que es-
tava curada e que não fazia sentido meu nome permanecer naquela lista.
Muitos não querem sair dessa zona de conforto, porque é muito agradá-
vel ficar recebendo a atenção, o cuidado e o carinho dos outros. Mas che-
ga uma hora em que a gente tem de “crescer” e passar a dar carinho e 
atenção ao outro também.
Quando retemos o que está nos fazendo mal, sem externar nem revelar 
a ninguém o que sentimos, estamos “ruminando” tais sentimentos. Ficar 
remoendo o passado, pode nos deixar deprimidos ou ansiosos, culpando-
nos por tudo. E, se ficarmos ruminando essas coisas dentro de nós, esta-
remos nos consumindo a nós mesmos.
Isso pode levar a uma doença autoimune, aquela em que situações co-
mo mágoa e rancor alteram as respostas do nosso sistema imunológico. 
Nossos anticorpos “enlouquecem” e, por engano, passam a atacar e des-
truir células sadias do nosso organismo. Ou seja, mágoa e rancor nos le-
vam ao adoecimento.
Precisamos aprender a externar nossos sentimentos e a dar valor a cada 
palavra que proferimos. Sabemos que a palavra tem o poder de construir, 
mas também o de destruir. Assim, não devemos apenas falar por falar, 
pois isso não leva a nada. Ao contrário, como diziam os antigos, “quem 
fala demais dá bom-dia a cavalo”.
Isso acontece com a “vítima”. No começo, todos têm pena dela e se com-
padecem da sua situação. Mas logo passam a não lhe dar tanta atenção 
e fica até desagradável conviver com ela.
Na Bíblia, encontramos um homem chamado Jabez (1 Cr 4:9-10). Sua 
mãe o chamou por esse nome porque “com dores o deu à luz”. Era, por-
tanto, um nome negativo. Jabez podia ter-se considerado uma vítima. No 
entanto, ele pediu ao Senhor que o abençoasse e mudasse sua história. 
Depois da atuação de Deus em sua vida, ele superou o “vitimismo” e foi 
considerado mais ilustre do que seus irmãos.



Quando Deus escolheu Josué para suceder a Moisés como grande lí-
der de Israel, Ele lhe disse: Seja forte e corajoso, não se apavore, nem 
se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde an-

dar (Js 1:9).
Vamos então sair da cadeira de vítima e mudar a nos-
sa história?
Por Adriana Feitosa, 
membro da Igreja Metodista em Itaberaba

“Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo 
sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, 

mas aquele que derrota o medo.”
Nelson Mandela, político e ativista sul-africano (1918-2013)

Avisos
Você ainda não é dizimista?
Como sempre dizemos, a obra de Deus nunca vai parar por falta de di-
nheiro; apenas se limitará à quantidade que tivermos disponível. Os re-
cursos fi nanceiros determinam o quanto podemos fazer na obra de Deus, 
pois quase tudo o que fazemos ou queremos fazer necessita de recur-
sos fi nanceiros. Por isso, tornar-se dizimista potencializa a abrangência 
da ação missionária da igreja. Se você deseja que o Reino de Deus se-
ja concretizado aqui na Terra, que vidas sejam transformadas, não deixe 
de contribuir. Assuma hoje o compromisso com Deus de ser fi el por meio 
do seu dízimo.

Hoje (2/4), não se esqueça de con-
tribuir com alimentos para a Cesta do 
Amor. Pedimos que traga as doações de 
preferência no primeiro domingo do mês.

Sua participação é fundamental!

Vigília de oração
Dia 7 de abril de 2017 (sexta-feira), a partir das 20h00, faremos a pri-
meira vigília do ano em nossa igreja. Será um tempo muito especial de 
oração e intercessão, quando apresentaremos a Deus nossas lutas, ex-
pectativas e sonhos para que Ele possa agir e intervir com Sua graça e fa-
vor. Participe e experimente o agir de Deus em sua vida de maneira úni-
ca e especial!

Culto Transbordante
Quando: 8 de abril de 2017, às 19h30;
Local: Igreja Metodista em Itaberaba;
Toda a igreja está convidada para esse tempo único de intercessão, lou-
vor, ministração e comunhão.
Mocidade – Geração Transbordante



Concílio Local no domingo que vem
Todos os membros da Igreja Metodista em Itaberaba estão convocados 
para o Concílio Local que se realizará no dia 9 de abril (domingo que vem), 
às 10h00. Nessa data, não teremos culto pela manhã. No horário do cul-
to, haverá a Escola Dominical e, em seguida, o Concílio Local. Portanto, 
Escola Dominical às 9h00 e Concílio Local às 10h00.

Programação de Páscoa
Sexta-feira (14/4) Culto da Paixão, às 20h00;

Domingo (16/4)
• Às 9h00, Culto da Manhã, com a participação das 
crianças. Não haverá Escola Dominical nesse dia;
• Às 19h00, Culto Solene, com a cantata do Coral.

Culto de casais
Dia 29 de abril (sábado), às 19h00, realizaremos nosso primeiro culto de 
casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais receberem 
uma palavra de Deus para seu casamento. Venha e também traga um ca-
sal convidado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.

Aniversariantes
2/4 Felipe Barbosa Justino Feitosa;
3/4 Denise Domingues;
5/4 Luciana Pereira Torres;
7/4 Jéssica Yumi Gomes Mine.

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 Deise), 

do Antônio (marido da Laodiceia), do Carlos (irmão 
do Márcio), da Beth Ladeia, da Cida (cunhada da Sil-
vana), da d. Cida Barçante, do Derval (amigo da Be-
th Estrozi), da d. Domi, da Gina, do sr. Jarbas (pai da 
Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da d. Juraci, 
da d. Leonor (mãe do Oséias), 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 Paula (filha da d. Al-
da), do Paulo (marido da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da Maria Jo-
sé ), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire (irmã da Ro-
seli de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi Mar-
ques (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);
•	Pela Missionária Mariana Wada;
•	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

Pastor: Lucas Gomes

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

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 e Laura

14h - 17h
Tiago e Laura -

Noite 20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

19h
Tiago e Laura

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 (2/4) PRÓX. DOMINGO (9/4)

FECHAMENTO DA IGREJA Murillo Silas

GUARDADOR DOS CARROS Dinho Tiago

INTERCESSÃO Tiago/Edward Edward/Marilene

MINISTÉRIO INFANTIL Ana Carol/Carolzinha/Rosa Bia B./Larissa/Pra. Laura

LOUVOR Vida Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Guto

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura/Manoel Pr. Tiago/Emerson

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura


