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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

Quando não me aplaudem

Aplaudir é uma das for-
mas mais primitivas de 
se transmitir aprova-

ção ao ato de alguém ou de um 
grupo. Os aplausos ganharam 
seu papel na história no perío-
do do Império Romano, quando 
as palmas eram utilizadas co-
mo forma de estímulo por par-
te da plateia durante os com-
bates entre os gladiadores.

Mais tarde, o aplauso passou a ser muito comum no ambiente das artes 
cênicas: quando um espetáculo se encerra, a plateia bate palmas para 
os atores e atrizes de maneira espontânea, indicando que aprovou o es-
petáculo. É claro que o inverso também pode ser verdadeiro: a ausência 
de aplausos pode significar desaprovação ao que foi apresentado.

E essa é a grande questão relacionada aos aplausos ou à ausência de-
les: a aprovação ou não. Quando não somos aplaudidos na vida, enten-
demos que não estamos sendo aprovados. Às vezes esperamos ouvir o 
bater de palmas apenas por termos lavado uma louça em casa. Aliás, um 
“obrigado” já seria muito bom!

Mas o que fazer quando não somos aplaudidos? À luz da Palavra de 
Deus, podemos pensar em pelo menos dois aspectos. Primeiramente, 
as Escrituras nos dão conta de que é preciso honrar e reconhecer o va-
lor daqueles a quem devemos honra e reconhecimento. Não há nada de 
errado nisso; pelo contrário, é justo e natural honrarmos as pessoas pe-
lo seu esforço, por algum trabalho realizado ou simplesmente por serem 
o que são. Os filhos deveriam honrar seus pais apenas por serem seus 
pais, por amarem e suprirem todas as necessidades deles; os alunos de-
veriam honrar seus professores, que se dedicam a lhes transmitir co-
nhecimento e que, na grande maioria das vezes, não fazem isso por um 
grande salário, mas por amarem a docência. Na igreja, as ovelhas deve-
riam honrar seus pastores não porque concordem com seus argumentos 
ou tenham empatia por eles, mas simplesmente porque eles são a auto-
ridade de Deus constituída sobre suas vidas.
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“Aplauso”, por Pragati Sirivella (2013)



O segundo aspecto da Bíblia em relação ao reconhecimento é de que a ver-
dadeira aprovação vem de Deus. Em Isaías 49:4-5, encontramos o seguin-
te: “Porém eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as 
minhas forças; todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galar-
dão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ven-
tre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó; porém Israel não se dei-
xará ajuntar; contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus 
será a minha força”. O profeta conscientiza o povo de que o seu galardão e 
a sua glória viriam de Deus. Em outras palavras, devemos esperar em Deus 
o verdadeiro reconhecimento. Ainda que não sejamos aplaudidos pelas pes-
soas, seja por injustiça ou por ingratidão, nossa esperança e fé devem estar 
naquilo que Deus pensa a nosso respeito. E, se de fato merecermos aplau-
sos, o próprio Deus fará isso, do Seu alto e sublime trono.

Quem busca aplausos deseja, na verdade, ser aprovado pelas pessoas. Se-
ria mesmo muito bom que, nos nossos ambientes de convívio social, pu-
déssemos espontaneamente reconhecer o valor uns dos outros e honrar a 
quem é devido. Mas sabemos que nem sempre as pessoas têm a sensibi-
lidade e a humildade de prestar honra ao outro. Por isso, nossa expectati-
va deve ser totalmente projetada em Deus, pois Ele nunca nos decepciona. 
Ele sabe qual é o nosso verdadeiro valor e, se for do Seu desejo, seremos 
sim honrados por Ele.

O mais importante é recebermos os aplausos de Deus, 
pois, no fim, a opinião que conta e a verdadeira aprovação 
de que precisamos vêm d’Ele.

Do amigo e pastor,

Rev. Tiago Valentin

“O aplauso é o estímulo das mentes nobres,  
e o fim e a meta das mentes fracas.”

Charles Caleb Colton, clérigo e escritor inglês (1780-1832)

Reflexão
A maior notícia de todos os tempos

“Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e eu vos ali-
viarei” (Mateus 11:28).

A mídia atual transmite notí-
cias do mundo todo em tem-
po real. Todos os dias, sur-

ge uma notícia que tenta ser maior 
que a anterior. Com o tempo, as no-
tícias se tornam antigas, dando lu-
gar às novidades.“Vinde a Mim”, por Joann Reed (1967)



O Evangelho é a maior e melhor de todas as notícias. As Boas Novas de Je-
sus Cristo se renovam a cada dia, transformando vidas por onde se ouvem 
suas maravilhas.

O maior convite: “Vinde a mim”

Todas as religiões indicam o caminho que acreditam ser correto e muitos 
religiosos até ensinam coisas boas, mas não as praticam. Jesus nos chama 
para estar com Ele e confessa ser o próprio “caminho, a verdade e a vida” 
(Jo 14:6). Ele mesmo experimentou e viveu tudo aquilo que ensinou, sendo 
fiel até a morte (Hb 4:15). Sua promessa é de que estará conosco “todos 
os dias” (Mt 28:20), porque deseja estar ao nosso lado. Talvez você já te-
nha procurado muitas pessoas para resolver seus problemas, mas ninguém 
conseguiu. Então venha para Jesus, que te recebe com amor.

Você já recebeu o convite para ir a Jesus? O maior convite de todos os tem-
pos é esse!

O maior número: “todos”

O mundo tem atualmente 7,6 bilhões de habitantes, segundo a ONU. Nin-
guém consegue supor quantas pessoas já existiram. Nascem três pessoas 
por segundo, ou 180 por minuto, e morrem 102 por minuto. Mesmo com 
números tão grandes, pode ter certeza de que o convite de Jesus é para 
cada um desses indivíduos. A prova disso é a particularidade que existe em 
cada ser humano, que o torna único e especial para Deus. Jesus morreu de 
braços abertos para acolher todo aquele que crê (Jo 3:16).

Você se sente especial para Deus? Pois saiba que sua vida tem valor pa-
ra Jesus!

A maior dificuldade: “os que estais cansados”

Quase sempre que perguntamos a alguém se está tudo bem, ele responde 
que está cansado. Esse cansaço, além de físico, em razão das ocupações, 
é também uma fadiga emocional, graças à sobrecarga de responsabilida-
des e preocupações com a vida, a família, as questões financeiras, a saú-
de, a segurança e tantos problemas que afligem nossa sociedade. Quando 
estamos cansados, qualquer tarefa simples se torna difícil. Jesus sabia que 
as gerações dos últimos dias seriam sobrecarregadas e por isso ofereceu 
“descanso para a vossa alma” (Mt 11:29). A cruz, pesada de tribulações e 
pecados, foi levada por Jesus para nos aliviar.

Sua cruz está pesada? Jesus te ajuda a levá-la!

O maior limite: “e oprimidos”

Quando vemos a história da humanidade e descobrimos coisas como guer-
ras, escravidão, crimes, injustiça social e toda forma de opressão, ficamos 
envergonhados. Existe muita gente oprimida no mundo. Desde a opressão 
social e financeira até preconceitos e problemas psicológicos. Jesus alcan-
çou esses oprimidos quando atendia doentes, criminosos, mulheres, crian-
ças e todo tipo de marginalizados, levando alívio, “porque o meu jugo é sua-



ve, e o meu fardo é leve” (Mt 11:30). Os próprios religiosos e ricos da época 
eram oprimidos pela falta de paz e por isso procuravam Jesus.

Há algo oprimindo sua vida? Jesus te liberta de toda opressão!

A maior promessa: “e eu vos aliviarei”
Quando uma pessoa faz uma promessa e não cumpre, logo perde o crédi-
to e ninguém mais confia nela. Diariamente ouvimos depoimentos de indiví-
duos que foram alcançados por Jesus e tiveram suas vidas transformadas. 
Isso porque Jesus cumpre todas as Suas promessas. Seja qual for o sofri-
mento, Jesus é o remédio que alivia as nossas dores. Por maiores que se-
jam os problemas, Deus sempre será maior e superará toda e qualquer di-
ficuldade.

Você conhece as promessas de Deus? Jesus quer fazer maravilhas em sua 
vida!

Aceite o convite de Jesus!
Diante do sensacionalismo da mídia, você pode ouvir uma notícia e não 
acreditar nela. Mas esta é a maior de todas as notícias que você já ouviu. 
E ela se torna ainda maior quando experimentamos essa verdade e tudo se 
renova em nossa vida. Todos os dias essa notícia é divulgada e cada vez 
mais pessoas levam seu cansaço e opressão até Jesus e voltam aliviadas 

por Seu poder.

Quer ver esta notícia se renovar? Venha para Jesus!

Por Welfany Nolasco Rodrigues, 
pastor da Igreja Metodista em Governador Valadares (MG)

“Já li, Sócrates, Platão e Aristóteles, mas em nenhum deles eu li: 
“Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.”

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

Avisos
Renovação anual de No Cenáculo: hoje é o último dia
Para sua vida devocional diária, recomendamos No Cenáculo, um dos devo-
cionários mais utilizados no mundo e uma excelente ferramenta para você 
se encontrar com Deus todos os dias. O prazo para renovação e pagamen-
to é até 19 de novembro de 2017. Os interessados devem falar com nos-
sas irmãs Delta Fonseca e Fernanda Carneiro.

Valor da renovação: R$ 31,00.

Culto de Casais
Dia 25 de novembro (um sábado), às 19h00, realizaremos nosso terceiro 
Culto de Casais do ano. Será uma ótima oportunidade para os casais rece-
berem uma palavra de Deus para o seu casamento. Venha e traga um casal 
convidado. Haverá uma equipe para nos ajudar com as crianças.



Culto de Ação de Graças: dia 23/11 (quinta-feira), às 20h00
Este dia de celebração é a oportunidade para testemunharmos e agradecer-
mos por tudo o que Deus fez em nossas vidas durante 2017. Este ano, ca-
da Pequeno Grupo terá novamente a oportunidade compartilhar suas bên-
çãos com toda a igreja. Também poderemos expressar nossa gratidão do-
ando guloseimas (doces, bolachas etc.) para as cestas básicas que serão 
entregues no próximo mês. Contamos mais uma vez com a sensibilidade e 
a boa vontade de nossa solidária comunidade.

Concílio Local
Todos os membros da Igreja Metodista em Itaberaba estão convocados pa-
ra o Concílio Local, que se realizará no dia 3 de dezembro (domingo), às 
10h00. Na pauta, pedido de autonomia da Congregação Metodista em San-
tana de Parnaíba.

Aniversariantes
20/11 Rosiley Flausino Dias de Oliveira e 

Wilson Mandatti;

21/11 Angélica de Lima Santos;

23/11 Domitila Ladeia Gomes;

25/11 Ana Paula Neves do Prado Barbosa.

Orai sem cessar!
Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que passam por enfer-
midades e problemas diversos. Oremos:

•	Pela saúde da d. Alda, da Cida (cunhada da Silvana), 
da d. Cida Barçante, da d. Domi, da Gina, do sr. Jar-
bas (pai da Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), 
da Luciana (sobrinha da Marilene), do Luciano Amo-
rim (primo da Cláudia Dalbeto), da d. Lydia Reyes 
(mãe da Maria José), da d. Maria da Penha, da d. 
Noemi, da Paula (filha da d. Alda), do Pedro (sobrinho da Maria José), do 
Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Regina, da Rosimeire (irmã da 
Roseli de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria José), da d. Tereza Lemmi 
Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei, do Wilson (cunhado da Maria 
José) e do Willian (de Santana de Parnaíba);

•	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 Missionários Carla Stracke, Danilo Sanguin e 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
 /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
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Escala de Serviço
SERVIÇO HOJE (19/11) PRÓX. DOMINGO (26/11)

FECHAMENTO DA IGREJA Mariana Emerson

GUARDADOR DOS CARROS Tiago Cleuton

INTERCESSÃO Silas/Paula Tiago/Manoel

MINISTÉRIO INFANTIL Ester/Giulia/Thaís Roberta/Juliana/Pastora

LOUVOR Vida Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Dinda

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

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura

Assista as transmissões ao vivo ou as gravações 
dos cultos em nosso canal no Youtube.


