
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

Experiência pessoal  
e coletiva

Vivemos tempos nos 
quais a massifica-
ção das pessoas, das 

ideias e dos comportamentos 
estão em alta. Padrões são 
estabelecidos e difundidos, 
principalmente pela mídia, 
definindo como as pesso-
as devem agir, o que devem 
fazer, aonde devem ir etc. A 
massificação é um grande pe-

rigo, pois desvaloriza a personalidade e a individualidade de cada um. 
Um comportamento massificado parte, geralmente, de um único indi-
víduo ou de um pequeno grupo de pessoas e acaba se impondo so-
bre o todo.
Mas o que a Bíblia nos diz a esse respeito? Nos tempos do ministé-
rio terreno de Jesus, havia um modelo de massificação muito perigo-
sa, de origem religiosa. Os fariseus, rigorosos e estritos cumpridores 
da Lei de Moisés, eram responsáveis por aplicar e fazer cumprir toda 
a Lei. Contudo, o legalismo farisaico tornou a religião um fardo opres-
sor e massificador, na medida em que o indivíduo e suas necessida-
des e características particulares passaram a ser ignoradas. Além dis-
so, a experiência pessoal dos fariseus tornou-se um padrão imposto e 
inquestionável sobre todo o povo.
A cura do homem da mão ressequida em pleno sábado (Lc 6: 6-11) é 
um típico exemplo de confronto a esse quadro. Jesus questionou o le-
galismo dos fariseus que estavam presos a um formato, a uma prática 
religiosa que colocava a Lei acima da vida. Ao olhar para o homem da 
mão ressequida, valorizando aquele indivíduo e sua necessidade espe-
cífica, Jesus fez os fariseus repensarem sua postura. A experiência de 
vida dos fariseus era diferente da do homem que foi curado. E a con-
duta de Jesus nos sinaliza que Ele era contra a massificação, pois Seu 
trato com as pessoas era individualizado, a experiência de vida e as 
necessidades de cada um eram respeitadas, acolhidas e valorizadas. 
Diferentemente dos fariseus, Jesus não se impunha sobre aqueles(as) 
com quem Ele interagia ao longo do caminho.
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“Fariseus”, por Karl Schmidt-Rottluff (1912)



A igreja em hipótese alguma pode ser um espaço de massificação de 
ideias ou de comportamentos. Cada experiência deve ser respeitada, so-
bretudo quando se trata de uma experiência de fé. Cada pessoa se rela-
ciona com Deus e O experimenta de uma maneira específica e pessoal, 
pois é assim que Ele nos trata: chamando-nos pelo nome.
Também não podemos estabelecer padrões de comportamento a partir 
da experiência de determinada pessoa ou de poucas pessoas dentro da 
igreja. Aquilo que Deus faz na vida de um indivíduo em particular não po-
de ser estabelecido como padrão para o coletivo. Ou seja, aquilo que eu 
ou você vivemos com Deus não é regra para as outras pessoas. Cada um 
de nós tem uma realidade, vive em determinado contexto e se relaciona 
com Deus particularmente.
Ninguém pode dizer que Deus tem de agir na vida de outra pessoa des-
ta ou daquela forma partindo exclusivamente da sua experiência pessoal. 
Deus age em Sua multiforme graça, pois é criativo e específico e não ca-
be dentro de padrões, experiências pessoais ou leis. Onde está o Espírito 

de Deus, ali há liberdade. O Senhor está em nosso meio e 
por isso somos livres para nos relacionarmos com Ele ca-
da um à sua maneira.
Do amigo e pastor,
Rev. Tiago Valentin

“Nenhuma característica humana  
é mais intolerável do que a intolerância.”

Giacomo Leopardi, poeta italiano (1798-1837)

Reflexão
Reverência

De acordo com os dicioná-
rios, “reverência” signifi-
ca “veneração pelo que se 

considera sagrado ou se apresenta 
como tal”. Por extensão, entende-
se esse termo também como “res-
peito profundo por alguém ou algo, 
em razão das virtudes e qualidades 
que possui ou parece possuir”.
Frequento uma academia de ginás-
tica, e a esteira que eu uso fica em 

frente a um tatame utilizado para treinos de artes marciais. Todas as ve-
zes que os alunos vão pisar nesse tatame, eles fazem uma reverência, in-
clinando levemente o tronco para a frente. A ideia é que cada atleta dis-
cipline suas reações agressivas, desenvolvendo os sentimentos de com-
paixão pelos adversários e de respeito pelo instrutor e por aquele espaço.
Fiquei pensando: que reverência temos mostrado quando vamos à ca-
sa de Deus? Frequentemente, chegamos em cima da hora de começar 



o culto ou até atrasados, sem nem mesmo fazer uma oração em respei-
to Àquele a quem fomos adorar. Conversamos, rimos, procuramos o me-
lhor lugar e nos distraímos com a pessoa à nossa frente ou com o choro 
da criança ao lado. E tudo vai ficando automático. Ouvimos e repetimos 
os cânticos, muitas vezes sem prestar atenção na letra.
Com isso tudo, corremos o risco de o pregador dizer “Jonas engoliu a ba-
leia!” e nós respondermos “Amém!”.
A Bíblia diz: “Guarda teu pé, quando entrares na casa de Deus.” (Ec 5:1). O 
culto pode ser espontâneo e alegre, mas nunca se deve perder o respeito.
Quando nos preparamos para estar diante de uma autoridade, nós nos 
preocupamos com a roupa que usaremos para causar uma boa impres-
são, pensamos nas palavras certas para a ocasião etc. E, quando esta-
mos diante do Rei dos Reis, não deveríamos nos preocupar mais ainda? 
Não deveríamos dedicar um respeito ainda maior por Aquele que merece 
e é digno de receber toda a reverência e adoração?
Habacuque 2:20 diz: “O Senhor está no seu santo templo; cale-se dian-
te dele toda a terra!”. Ao entrarmos casa de Deus, devemos esquecer as 
coisas que estão lá fora (e algumas que estão dentro também e que po-
dem desviar nossa atenção).

Quando chegamos ao templo, muitas vezes trazemos tris-
tezas, medos e angústias. Mas tudo isso deve ser coloca-
do no altar d’Aquele que pode e quer nos ajudar. Só assim 
conseguiremos adorá-Lo livremente e com todo o respei-
to que Ele merece.

Por Adriana Feitosa,  
membro da Igreja Metodista em Itaberaba

“Deus não se torna maior se você O reverencia,  
mas você se torna maior se O serve.”

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

Meditação
Quando a vontade de Deus é difícil
“Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno” (João 15:14).

Há momentos em que a von-
tade de Deus é difícil de 
atender. O que fazer, en-

tão? O que acontece se não é o que 
você quer? A resposta é que você 
deve continuar se submetendo a 
Ele, porque Deus tem seus melho-
res interesses em mente.

Jesus disse: “Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes orde-
no”. Note que Ele não disse: “Vocês serão meus amigos, se fizerem aquilo 
com que concordarem ou o que acharem confortável ou prazeroso fazer”.



Davi queria construir um templo para o Senhor, mas isso não era o Seu 
plano para Davi, e então Deus disse não. E Davi ouviu.
Deus queria que Jonas fosse pregar aos ninivitas, mas ele não queria fa-
zer isso. Então acabou indo para a direção oposta. E todos nós sabemos 
o que aconteceu.
Jó lutou contra a vontade de Deus quando a sua família foi tirada dele. To-
davia, ele se submeteu à vontade de Deus, dizendo: “Saí nu do ventre da 
minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja 
o nome do Senhor!” (Jó 1:21).
Não há exemplo maior de submissão à vontade do Pai do que o próprio Je-
sus. Ele disse: “Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja 
feita a minha vontade, mas a tua” (Lc 22:42). Por que Jesus relutou diante 
da vontade de Seu Pai? Porque Ele teria de carregar os pecados do mundo.
Na vida de cada crente, virá um tempo em que a obediência anulará o de-
sejo pessoal, quando o espírito se tornará mais importante do que a car-
ne, quando a glória de Deus será mais importante do que a nossa própria 

glória e desejos.
Assim, mesmo que não entendamos a vontade de Deus, 
ainda que nem sempre gostemos da vontade de Deus, 
devemos submeter-nos sempre a ela.
Por Greg Laurie, em “Devocionais Diários”

Avisos
Contribua com a Missão – Barco Hospital
O Projeto Barco Hospital é um ministério da Igreja Metodista na Região 
Missionária da Amazônia (Rema), o qual, utilizando um barco hospitalar, 
realiza viagens missionárias pelos rios da Amazônia, prestando assistên-
cia nas áreas de saúde, desenvolvimento comunitário, educação e desen-
volvimento espiritual.
O objetivo do projeto é levar os ribeirinhos a conhecer o evangelho por 
meio de atos de misericórdia e, nesse contexto, desenvolver uma parce-
ria com as comunidades ao longo dos rios, buscando sempre uma melhor 
qualidade de vida e que eles encontrem caminhos para uma política de 
saúde, educação e mão de obra de forma sustentável.
Com equipes de voluntários nacionais e internacionais, o Barco Hospital 
realiza viagens missionárias ao longo do ano para prestar atendimento co-
munitário na região dos rios Madeira e Canumã.
Neste ano, o projeto contará com dois representantes de Itaberaba, nos-
sos irmãos Matheus e Caio, que participarão como voluntários e missio-
nários entre os dias 24 de junho e 2 de julho.
Nossa comunidade também poderá contribuir com doações de itens a 
serem distribuídos durante a travessia do barco: material escolar, medi-
camentos, material cirúrgico (luvas, gazes, seringas), jogos, brinquedos, 
roupas e material para higiene bucal (escova de dente e creme dental).
Caso você queira e possa contribuir, traga sua doação para a nossa igre-
ja ou procure o Caio.



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 traga um casal convi-
dado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.

Aniversariantes
10/4 Débora Francisca dos Santos e 

Manoel B. Oliveira;
11/4 Danilo Melo de Oliveira;
13/4 Ginalda Brito dos Santos (Gina);
14/4 Maria Eduarda Melo de Oliveira.

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 Car-
los (irmão do Márcio), da Beth Ladeia, da Cida 
(cunhada da Silvana), da d. Cida Barçante, da d. 
Domi, da Gina, do sr. Jarbas (pai da Helô), do sr. 
José (marido da d. Nancy), da d. Juraci, da d. Le-
onor (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. Alda), do Paulo (marido da Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da 
Maria José ), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimei-
re (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 
(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 (9/4) PRÓX. DOMINGO (16/4)

FECHAMENTO DA IGREJA Silas Beth

GUARDADOR DOS CARROS Tiago Cleuton

INTERCESSÃO Edward/Marilene Roberto/Silas

MINISTÉRIO INFANTIL Bia B./Larissa/Pra. Laura Não haverá atividade

LOUVOR Nova Aliança Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Álvaro Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Bia Bel

OPERADOR DE CÂMERA Guto Esdras

DIREÇÃO DO CULTO Pr. Tiago/Emerson Pra. Laura

PREGADOR Pra. Laura Pr. Tiago


