
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

Decida fazer a diferença!

Imagine um país nu-
ma profunda crise so-
cial, operários e minei-

ros trabalhando 16 horas 
por dia por um salário de 
fome. Imagine milhares de 
crianças em idade esco-
lar, trabalhando e morren-
do de chagas e frio.

Imagine, por outro lado, 
uma casta de nobres a quem se outorgou o poder sobre os 
meios de produção e sobre seres humanos e, acima de todos 
esses, o poder de conceder ou privar todos os seres viventes 
dos meios de subsistência – direito único do rei.

Nesse contexto foi que surgiu o Movimento Metodista. Deu-se 
na Inglaterra, no começo do século XVIII, quando um grupo de 
estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança dos ir-
mãos e professores John e Charles Wesley, passou a reunir-se 
para o cultivo da piedade cristã, por meio da leitura da Bíblia, da 
prática da oração, do jejum e da visita a presos e enfermos. Jo-
hn Wesley iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer e re-
novar o espírito cristão daqueles que comungavam a religião ofi-
cial (anglicana). Esse grupo, conhecido inicialmente como Clube 
Santo, marcou sua identidade pelo método: dias fixos para pra-
ticar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, dia de 
visitar os presos etc. Por causa dessa organização, esse grupo 
foi apelidado de “metodistas”, ou seja, aqueles que têm método.

Profundamente comprometido com os fundamentos da fé cristã, 
John Wesley dedicou todos os dias de sua vida aos estudos da 
Bíblia, relacionando-os à sua própria experiência com Cristo. Por 
isso, sua teologia é uma experiência com Deus, antes de um “en-
tendimento” deste. Para ele, o amor e a misericórdia são in-
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“Senti meu coração estranhamente aquecido” (Wesley)



separáveis do viver santo. John Wesley decidiu fazer a diferença em 
seu tempo, e a melhor forma que encontrou para isso foi buscar in-
tensamente ser coerente, vivenciando tudo o que pregava.

Nesta semana, lembramos uma data muito importante: a chama-
da “Experiência do Coração Aquecido”. John Wesley registrou em 
seu diário, na data de 24 de maio de 1738, a experiência religiosa 
de ter seu coração estranhamente aquecido, ou seja, uma expe-
riência intensa e determinante com o Espírito Santo. A partir des-
sa vivência pessoal, John Wesley adotou uma nova postura diante 
da fé que pregava, assumindo o compromisso com Deus e consi-
go mesmo de que sua vida seria relevante além dos limites da re-
ligiosidade do seu tempo.

Fica o convite a todos nós para que, nesta semana, possamos re-
fletir o quanto nossa vida tem sido um diferencial para as outras 
pessoas, para a nossa comunidade e para a sociedade na qual es-
tamos inseridos. A caminhada de fé com Jesus é propositiva, ou 
seja, ninguém é chamado por Ele para ser apenas mais um. O de-
safio é colocarmos nossas vidas à disposição do Senhor, para que 
Ele nos use a fim de manifestar sua graça e seu amor da forma 
mais concreta possível.

Decida fazer a diferença, numa esfera micro ou macro da sua vida, 
permitindo que o Espírito Santo o(a) encha de poder, unção e ins-

piração, a fim de que sua vida ganhe um propósi-
to além do que você imagina: o propósito que Deus 
tem para ela.

Do amigo e pastor,

Rev. Tiago Valentin

“A autêntica experiência de salvação é transformadora.  
Ou impacta a orientação total da vida ou não é autêntica.”

John Wesley, clérigo e teólogo cristão britânico (1703-1791)

Reflexão
O jovem que nunca foi contrariado

O rei Davi foi, sem dúvida, um homem que agradou a Deus em 
quase todos os aspectos de sua vida. Mas a Bíblia não es-
conde que ele falhou ao lidar com seus filhos, principalmen-

te em relação a Adonias. Não sabemos muito acerca da vida desse 
filho, mas não passou despercebido do escritor bíblico que “jamais 
seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim?” (1 Rs 1:6).



Adonias, em sua juventude, 
ao suspeitar de que seu ir-
mão Salomão, e não ele, seria 
o sucessor de Davi, rebelou-
se contra o próprio pai, ten-
tando tomar-lhe o trono: “Eu 
reinarei” (1 Rs 1:5), disse ele.

Certamente, aquele moço vi-
veu sem limites e cresceu re-
cebendo tudo o que queria. 
Mimado, fez tudo o que os 

seus impulsos mandavam. É possível que, no palácio, muita gente 
reclamasse dele. Mas o pai nunca o recriminou.

Quem jamais recebeu um “não” na infância ou nunca foi ques-
tionado em seus propósitos na adolescência crescerá imaginan-
do que “pode tudo”. Todo adolescente vive uma fase chamada de 
“onipotência juvenil”: ele é o dono da verdade, ele acha que sabe 
tudo, ele é “Deus”.

A correta criação dos filhos, de acordo com a Bíblia, deve levar à 
compreensão de que na vida há limites e que não podemos ser go-
vernados pelos impulsos ou pelos desejos. A permissividade nun-
ca foi boa orientadora, não leva ninguém ao conhecimento de seus 
limites nem o prepara para um mundo onde há deveres e obriga-
ções. Pais que, de fato, amam seus filhos, não retêm a vara e ce-
do os disciplinam (Pv 13:24).

Vivemos numa sociedade em que boa parte da violência – de 
estupros coletivos a roubos ou pequenos delitos – deriva da au-
sência de limites, somada à impunidade. Aquele que sonda men-
tes e corações já nos advertia, há pelo menos 3 mil anos: “Vis-
to como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o co-
ração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a prati-
car o mal” (Ec 8:11).

É missão precípua do Estado deter e julgar, pois, se não o fizer, es-
tará deixando de cumprir o seu papel bíblico de autoridade cons-
tituída para isso: “Se fizeres o mal, teme, pois [a autoridade] é 
ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal”  
(Rm 13.4).

A punição faz parte do desenvolvimento de um equilíbrio interno. 
Ou seja, eu não posso tudo e, caso eu queira ignorar isso, sofrerei 
as consequências por avançar sobre os direitos de outros.



Quem age em contumaz violência, demonstrando ser incapaz de 
viver em coletividade, com seus direitos e deveres, precisa ter sua 
ação restringida para que a sociedade não viva à mercê dele. “Ho-
mem de grande ira tem de sofrer o dano; porque, se tu o livrares, 
virás ainda a fazê-lo de novo” (Pv 19:19).

Ou seja, deixar de punir o criminoso por seus atos inconsequen-
tes faz com que tais atos se perpetuem. Quando não há limite in-
terior, é necessário que as leis regulem aquilo que o “eu onipoten-
te” não quer controlar. Como diz a neurocientista Suzana Hercula-
no-Houzel, “nada lhe serve de freio, enquanto não for privado de 
sua liberdade para fazê-lo”.

“Os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim 
quando se faz o mal” (Rm 13.3).

Fez malfeitos? Então tema!

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

“Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação  
que recebem, uma recompensa ou um castigo.”

J. Petit-Senn, poeta suíço (1792-1870)

Avisos
“Semana pra Jesus” em Santana de Parnaíba

Neste ano, o Projeto Missionário “Se-
mana pra Jesus” será em nossa con-
gregação na cidade de Santana de 
Parnaíba (SP). É uma excelente opor-
tunidade para servirmos a Deus de di-
versas maneiras. As áreas de atuação 

são as seguintes: trabalho com crianças, saúde, evangelismo, ação 
social, teatro, dança e louvor. O projeto acontecerá entre os dias 8 
e 15 de julho de 2017. O valor da inscrição é de R$ 150,00 e inclui 
transporte até o local, alimentação e hospedagem. Você pode se ins-
crever pelo site da 3ª Região Eclesiástica (3remetodista.org.br) ou pes-
soalmente, com nosso irmão Renan.

Confraternização das Famílias 2017, no sábado que vem!
No próximo sábado, dia 27 de maio, às 19h00, haverá um encon-
tro especial em nossa igreja: a Confraternização das Famílias. Se-
rá um tempo muito gostoso de encontro e comunhão. Venha e tra-
ga sua família!



Campanha de Oração – “Jornada pela 
Dignidade: Movendo a Mão de Deus”
Faça parte dessa Jornada pela Dignida-
de. Clame pela nação brasileira para que 
Deus leve o povo ao arrependimento e a 
ações que demonstrem, por meio de fru-
tos, o seu arrependimento e conversão. 
Ore, clame e aja para que o Reino de Deus 
seja visível e concreto no Brasil.

Aniversariantes
24/5 Augusto Bentley Murbak Cerqueira e 

Elisabeth Laura Ladeia Gomes 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 Deise), do Antônio (marido da Laodiceia), 
do Carlos (irmão do Márcio), da Cida (cunha-
da 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 Lucia-
na (sobrinha da Marilene), do Luciano Amorim (primo da Cláu-
dia Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Maria José), da d. Ma-
ria da Penha, da Paula (fi lha da d. Alda), do Paulo (marido da 
Rose Assunção), do Pedro (sobrinho da Maria José ), do Rafa-
el Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Rosimeire (irmã da Roseli 
de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lem-
mi 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);

• 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 (21/5) PRÓX. DOMINGO (28/5)

FECHAMENTO DA IGREJA Emerson Marilene

GUARDADOR DOS CARROS Tuca Emerson

INTERCESSÃO Manoel/Maria José Edward/Manoel

MINISTÉRIO INFANTIL Bia S./Giulia/Thaís Melissa/Roberta/Pastora

LOUVOR Geração Eleita Vida

OPERADOR DE SOM Tiago Márcio

OPERADORA DO DATASHOW Bel Eula

OPERADOR DE CÂMERA Dinda Gabriel

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura/Renata Pr. Tiago/João

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura


