
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: 2º Domingo do Advento

Advento, tarefa impossível: 
esperar o inesperado

Advento significa vinda, che-
gada. No calendário cristão, 
essa palavra designa o perí-

odo de quatro semanas que antece-
de o Natal. O Advento cristão tem du-
pla conotação, pois prepara o povo de 
Deus para recordar a vinda do Salva-
dor Jesus, nascido em Belém, e para 
prenunciar o Seu regresso no Dia do 
Juízo, como Senhor e Cristo.

Como lembrança, é uma linda fes-
ta de aniversário preparada com ex-
pectativa e carinho para comemo-
rar o nascimento de Jesus. É ocasião 
oportuna para contar às novas gera-
ções a maravilhosa história do Natal 

de Jesus. É também ocasião propícia para recordarmos e aprofundarmos 
nosso conhecimento sobre esse tão antigo advento, mas acontecimento 
sempre terno e cheio de novidades.

Como presença, é o tempo para que muitos, que ainda não o fizeram, pos-
sam aceitar o convite divino e deixar o Salvador nascer também no seu co-
ração. Para quem já experimentou esse novo nascimento, é ocasião para 
renovar o compromisso de encarnar o projeto do reino de Deus nos seus 
quefazeres diários.

Como esperança, o Advento é o convite renovado para que reergamos os 
olhos e contemplemos, com fé, o horizonte do novo mundo de Deus. Mais 
do que contemplar em esperança, é-nos dada a oportunidade de retomar-
mos o caminho para o encontro com Cristo, sempre com os olhos fixos nas 
estrelas e os pés firmes na estrada.

O Natal de Jesus tem data marcada na folhinha: é sempre no dia 25 de de-
zembro; mas o Advento do Cristo é de data incerta e imprevista. Os que 
abraçam o Cristo optam pelo Deus das surpresas. Nossos condicionamen-
tos passados não nos ajudam a controlar os mistérios divinos. O Deus de 
Jesus é imprevisível. Com Ele, “nada do que foi será do jeito que já foi 
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“Advento 2”, por Stushie (2015)



um dia”, nem no céu nem na Terra. É por isso que chamamos o Seu reino de 
“o novo mundo de Deus”.

O texto de Mateus 24:36 nos desafia a fazermos o impossível: esperar o ines-
perado. “Ninguém sabe nem o dia nem a hora em que estes céu e terra passa-
rão. Nem os anjos do céu sabem disso, tampouco o Filho de Deus o sabe, pois 
esta é informação confidencial reservada somente ao Pai.” “Por isso,” nos ad-
verte Jesus, “fiquem sempre alertas e vigilantes, pois o Filho do Homem che-
gará quando vocês menos esperam” (Mt 24:44).

Enquanto isso, façamos nosso trabalho, quer seja nas roças, quer seja nos 
moinhos da vida, de tal forma que, quando o dia do encontro com Cristo che-
gar, seja para nós motivo de júbilo e certeza de dever cumprido.

Oremos: Deus inesperado, da justiça e da paz, desperta-nos, neste Adven-
to, do sono e da apatia, da indiferença e da insensibilidade, da negligência 

do amor e do entorpecimento da esperança. Que possamos 
abrir os olhos e erguer a cabeça em expectativa esperançosa 
pelo dia da vinda do Senhor. Amém.

Por Luiz Carlos Ramos,  
pastor da Igreja Metodista em Pirassununga (SP)

“Celebramos o primeiro Advento como forma de estimular nosso 
apetite para o segundo. Ansiamos pela próxima vinda de Cristo.”

Max Lucado, escritor e pastor norte-americano

Reflexão
Hoje é o Dia da Bíblia
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repre-
ensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o ho-
mem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra”  
(2 Timóteo 3: 16,17).

Desde a infância conheço a Bí-
blia, pois tive o privilégio de 
nascer numa família evangé-

lica, que ama a Palavra de Deus. Em 
nossa casa, a Bíblia era tão importan-
te que tive ainda um segundo privilé-
gio: minha mãe me ensinou a ler usan-
do o texto sagrado. Assim, nos meus 
primeiros anos de estudo, foi fácil para 
mim ler os livros e textos não cristãos; 
afinal, o vocabulário deles era muito 
simples para um menino acostumado 
a versículos bíblicos complexos e re-

buscados. Eu já utilizava com naturalidade palavras como “concupiscência”, 
“cousa”, “purificação”, “remissão” e “transgressão”. Entendo hoje por que os 
cristãos em geral são tão bem-sucedidos na literatura e estatisticamente os 

“Natureza-Morta com a Bíblia”,
de Vincent van Gogh (1885)



que mais leem. Nosso contato diário com a Bíblia e livros periféricos a ela nos 
tornam leitores acima da média.

Por ser um livro tão importante para o país – aliás, o mais lido e o mais vendi-
do –, não é de se espantar que exista um dia especial em homenagem à Bíblia. 
Graças à Lei Federal nº 10.335, de dezembro de 2001, o Dia da Bíblia passou 
a integrar o calendário oficial do Brasil e a ser comemorado em todo o territó-
rio nacional no segundo domingo de dezembro.

Mas, essa história de homenagear a Palavra de Deus vem de longa data.

O Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, quando Thomas Cran-
mer, arcebispo anglicano de Cantuária, incluiu no livro de orações do rei Edu-
ardo VI uma data especial para estimular na população a leitura das Sagra-
das Escrituras. A data escolhida foi o segundo domingo do Advento, que assim 
passou a ser também o Dia da Bíblia.

Atualmente, o dia dedicado à Palavra de Deus é comemorado em cerca de 60 
países. Os católicos, no entanto, celebram a data em 30 de setembro, dia da 
morte de Jerônimo de Estridão, responsável pela Vulgata, tradução da Bíblia 
para o latim publicada no século V e estabelecida pela Igreja Católica como 
versão oficial em 1542.

No Brasil, o Dia da Bíblia começou a ser celebrado a partir de 1850, quando 
chegaram ao país os primeiros missionários evangélicos da Europa e dos Es-
tados Unidos. Todavia, a primeira manifestação pública aconteceu em 1948, 
em São Paulo, quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). Gra-
ças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas desempenhado por es-
sa entidade, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo do-
mingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a 
data. Hoje, as celebrações se diversificaram. Para comemorar o Dia da Bíblia 
acontecem cultos, carreatas, shows, maratonas de leitura bíblica, exposições 
bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e distribuição maciça de exem-
plares do livro sagrado.

Mais do que nunca, as pessoas precisam conhecer a Bíblia e aprender a res-
peito dela.

Seu nome vem do grego biblia, plural de biblion, nome da casca de um papiro 
egípcio, e significa “livros” ou “rolos”. A Bíblia evangélica tem 66 livros – 39 no 
Antigo Testamento (AT) e 27 no Novo Testamento (NT) – e foi escrita por cer-
ca de 40 autores, num período de quase 16 séculos, em três idiomas: o AT em 
aramaico e hebraico e o NT em grego.

Para facilitar a leitura do texto, as Escrituras foram divididas em capítulos e 
versículos. Considerando que há traduções diferenciadas, a Bíblia tem, em 
média, 31.173 versículos distribuídos em 1.189 capítulos. A divisão em capí-
tulos foi realizada no século XIII, pelo clérigo inglês Stephen Langton. Já a di-
visão em versículos coube ao impressor e erudito francês Robert Estienne, no 
século XVI. Ele aproveitou o trabalho que copistas judeus já haviam feito sécu-
los antes para a Bíblia Hebraica (o Velho Testamento) e fez o mesmo com as 
Escrituras Gregas Cristãs (o Novo Testamento). Em 1553, Estienne publicou a 
primeira Bíblia completa, em francês, contendo basicamente os mesmos capí-



tulos e versículos que conhecemos atualmente.

Durante os festejos de final do ano, junto à família, minha mãe, que me ensi-
nou a ler na Bíblia, sempre me relembra a importância das Escrituras, como 
fez o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo: “Tu, porém, permanece naqui-
lo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e 
que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio pa-
ra a salvação pela fé em Cristo Jesus” (2 Tm 3:14,15).

Mais do que saber ler e conhecer o texto bíblico, é importante se deixar ser en-
sinado, repreendido e corrigido por ele; enfim, vivê-lo na íntegra.

Que um dia nossos filhos também possam escrever: “Desde a infância conhe-
ço a Bíblia, pois tive o privilégio de nascer numa família evan-
gélica, que ama a Palavra de Deus”.

Por Atilano Muradas, escritor, músico e pastor 
presbiteriano (texto editado)

“Que o homem progrida quanto quiser, que todos os ramos do 
conhecimento humano se desenvolvam ao mais alto grau, coisa alguma 

substituirá a Bíblia, base de toda a cultura e de toda a educação.”
Immanuel Kant, filósofo prussiano (1724-1804)

Avisos

10/12 (domingo)
• Palestra especial sobre 
o Planejamento Estratégico 
Missionário, às 9h00

16/12 (sábado)
• Celebração Regional do Natal, às 
16h00, na Universidade Metodista 
de São Paulo

17/12 (domingo)
• Musical de Natal, às 19h00

20/12 (quarta-feira)
• Ceia de Natal na praça, 20h00

24/12 (domingo)
• Culto de Natal, às 19h00

31/12 (domingo)
• Culto de Fim de Ano, às 21h00

ATIVIDADES DA IGREJA EM 
DEZEMBRO/17 E JANEIRO/18

Culto da Manhã
• Recesso de 24/12 a14/1, com 
retorno em 21/1

Escola Dominical
• Recesso de 17/12 a 28/1, com 
retorno em 4/2

Tarde de Oração
• Recesso de 26/12 a 23/1, com 
retorno em 30/1

Culto de Libertação
• Recesso de 22/12 a 19/1, com 
retorno em 26/1

Pequenos Grupos (PGs)
• Recesso de 18/12 a 20/1, com 
retorno na semana de 22/1

Alimentando Vidas
• Recesso de 25/12 a 15/1, com 
retorno em 22/1

PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO



Aniversariantes
10/12 João Vítor de Camargo;

12/12 Lucas Spedo Laguna e Marcelo de Aguiar Ladeia;

14/12 Marcelo Perazza;

15/12 Artur Ricardo Conceição Silva.

Orai sem cessar!
Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que passam por enfermi-
dades 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. Jarbas (pai da 
Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da Luciana (so-
brinha da Marilene), do Luciano Amorim (primo da Cláu-
dia Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Maria José), da d. 
Maria da Penha, da Paula (filha da d. Alda), do Pedro (so-
brinho da Maria José), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Manoel), da Regi-
na, da Rosimeire (irmã da Roseli de Brito), da d. Tereza (sogra da Maria Jo-
sé), 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);
• Pelos 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.

Musical de Natal
“Jesus, uma história de Amor”

17.12.2017 - 19h00



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 (10/12) PRÓX. DOMINGO (17/12)

FECHAMENTO DA IGREJA Murillo Silas

GUARDADOR DOS CARROS Wil Marcel

INTERCESSÃO Manoel/Nurimar Silas/Tiago

MINISTÉRIO INFANTIL Rosa/Giulia/Vilma –

LOUVOR Vida Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Dinda

DIREÇÃO DO CULTO Pr. Tiago/Silas Pr. Tiago/Pra. Laura

PREGADOR Pra. Laura Pr. Tiago

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


