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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

A cruz mudou (muda) tudo!
“Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se 
perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus”  
(1 Coríntios 1:18).

E stamos no comeci-
nho do ano e este é 
um tempo em que 

muitas pessoas decidem 
estabelecer seus alvos pa-
ra o período, o que preten-
dem fazer e como chegar 
bem ao fim do ano. Do lado 
oposto ao dos nossos pla-
nos está a realidade, e nem 
sempre os dois – planos e 

realidade – são compatíveis.

O que dizer deste ano? 2018, sem sombra de dúvida, po-
de entrar na galeria daqueles anos em que as expectativas 
pessoais e coletivas são altíssimas. Há quem espere ansio-
samente por uma revanche do Brasil sobre a Alemanha na 
Copa do Mundo de futebol; há também quem espere mui-
to por um emprego; e o que dizer das eleições, em especial 
a presidencial?

Mas, embora as expectativas sejam altas, o sentimento em 
geral é de desesperança, descrédito e desmotivação. Ao que 
parece, 2018 será um ano duro. Talvez essa desafiadora re-
alidade nos empurre de fato para um lugar de total falta de 
esperança. Contudo, temos de olhar para este novo ano sob 
uma ótica muito especial, e meu convite é que encaremos 
2018 sob a perspectiva da cruz.
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Ao enxergarmos este ano a partir da cruz, precisamos lembrar 
que a cruz é lugar de renúncia. Jesus renunciou à Sua majes-
tade, ao Seu poder, à Sua vida para nos salvar. Renunciou ao 
Seu eu para fazer a vontade do Pai. Talvez precisemos pensar 
o quanto estamos dispostos a renunciar a tudo o que já pla-
nejamos para 2018 em detrimento da vontade de Deus. Talvez 
queiramos apresentar a Deus uma agenda prontinha para es-
te ano, mas será que já gastamos algum tempo perguntando a 
Ele quais são os Seus planos para cada um de nós em 2018?

Quando olhamos para a cruz, também vemos a graça divina. Na ver-
dade, o lugar na cruz era de fato nosso, mas, pela graça, Deus nos 
livrou da condenação. Fico pensando: seria Deus capaz de nos livrar 
da dureza de 2018? Eu creio que sim! Deus nos entregou Seu Filho 
para nos libertar não só na eternidade, mas também agora. Deus 
nos ama e, pela Sua graça, tem prazer em nos livrar e nos abençoar.

Que, antes de tudo, possamos confiar e contar com a graça de 
Deus que está sobre todos nós!

Ao olharmos para a cruz, não podemos deixar de notar que ela 
está vazia. Isso significa que Jesus venceu; ou, melhor ainda, 
significa que Ele nos deu a vitória. A cruz vazia é sinal de re-
denção, triunfo, vitória da vida sobre a morte. Cremos que, se 
nosso olhar for um olhar de fé e perseverança, poderemos des-
frutar da vitória ao final de 2018; não a vitória que achamos 
que merecemos, mas aquela que já está proposta no coração 
de Deus. Nossa maior vitória, ao final de 2018, será ter olhado 
todos os dias do ano para a cruz de Cristo.

Sempre que nos desanimarmos e pensarmos em desistir, que 
possamos olhar para a cruz e assim nos lembrarmos do amor 

incalculável e do esforço sobre-humano que Je-
sus empregou e tem empregado por nós. E que 
essa seja então a motivação maior para continu-
armos trilhando os caminhos do Senhor.

Tiago Valentin, pastor

“É a esperança que, na véspera de nos sentirmos infelizes pelos inúmeros 
revezes, transforma esse momento num novo sopro de vida, de pré-

felicidade, fazendo com que enxerguemos um futuro promissor.”
Ivan Teorilang, poeta e sociólogo paulista



Reflexão
Culturalmente relevantes
“Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, ta-
teando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de 
cada um de nós. ‘Pois nele vivemos, nos movemos e existi-
mos’, como disseram alguns dos poetas de vocês: ‘Também 
somos descendência dele’.” (Atos 17:27-28)

P ara alcançar pes-
soas com o Evan-
gelho, temos de 

ser culturalmente relevan-
tes. Às vezes, nós cristãos 
podemos ser paranoicos 
no que se refere à nossa 
sociedade. Não queremos 
ouvir música que não seja 
de louvor. Não queremos 
ver filmes que não sejam 
cristãos. Mas, para alcan-

çar pessoas, temos de saber algo sobre elas.

Quando o apóstolo Paulo falou no Areópago de Atenas, ele fez uma 
ponte com sua plateia antes de trazer a mensagem do Evangelho: 
“‘Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, como disseram al-
guns dos poetas de vocês: ‘Também somos descendência dele’” 
(At 17:28). Paulo começou citando um poeta dos gregos. Prendeu 
a atenção deles. Falou numa linguagem que eles entendessem.

Não estou sugerindo que devamos fazer concessões para com-
partilhar o Evangelho com as pessoas. Nem estou sugerindo 
que façamos coisas que violem o que as Escrituras dizem. O 
que estou dizendo é que devemos ir aonde o povo está, falar 
numa linguagem que as pessoas entendam e saber um pouco 
da cultura à nossa volta para podermos nos relacionar de mo-
do compreensível. Se Paulo fez isso, devemos fazê-lo também.

Muitas igrejas de hoje estão sem contato com sua cultura. Res-
pondem a perguntas que ninguém faz e não respondem àque-
las que são feitas. Não podemos esperar que uma socieda-
de que saiba pouquíssimo da Bíblia entenda a terminologia 

“Paulo Pregando no Areópago de 
Atenas”, por Rafael (1515)



que usamos. Na verdade, podemos acabar uma conversa an-
tes mesmo de ela começar, simplesmente por insultarmos as 
pessoas com quem falamos. Usamos uma linguagem que elas 
não entendem. Parecemos arrogantes ou até mesmo esnobes.

Quando Paulo compartilhava o Evangelho, ele bus-
cava construir uma ponte, e não uma muralha. E 
nós devemos fazer o mesmo.

Por Greg Laurie, escritor e pastor nos Harvest Ministries

“O mundo está muito mais preparado para receber o 
Evangelho do que os cristãos para propagá-lo.”

George Peters, escritor e missiologista 
nascido na Rússia (1907-1988)

Avisos
Escola Dominical em 2018
Nossa Escola Dominical irá retomar em breve suas atividades. 
Veja como ficará a programação nas próximas semanas:

•	4/2, 11/2 e 18/2 – Classes únicas com temas especiais;
•	25/2 – Concílio Local;
•	4/3 – Início dos cursos 2018.

1. “Panorama do Antigo Testamento”, 
por Silas Davi Santos;

Cursos na Escola Dominical 2018
Participe de um dos cinco cursos que serão 

oferecidos a partir de 4 de março 2018:

2. “Panorama do Novo Testamento”, 
por Claudete de Siqueira;

3. “Religiões e Atualidades”, 
por Marilene Nogueira e Pra. Laura Valentim;

4. “O Modelo de Liderança de Jesus”, 
pelo Pr. Tiago Valentin;

5. “Livro de Romanos”, 
por Flávia Gonçalves.

Faça sua inscrição com a Deise ou com a Rosa.



Aniversariantes
21/1 Claudio Lemmi Marques, 

Silvana Bentley Murbak Cerqueira e  
Zilde José de Brito;

22/1 Ana Morato;

23/1 Marta Trindade de Camargo.

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, da Cida (cunha-
da da Silvana), da d. Cida Barçan-
te, 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 Amorim (primo 
da Cláudia Dalbeto), da d. Lydia Reyes 
(mãe da Maria José), do Marcos Rimes, da d. Maria da Pe-
nha, 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);

•	Pelos missionários Carla Stracke, Danilo Sanguin e Maria-
na Wada;

•	Pelo crescimento quantitativo, espiritual e orgânico da nos-
sa 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 (21/1) PRÓX. DOMINGO (28/1)

FECHAMENTO DA IGREJA Mariana Emerson

GUARDADOR DOS CARROS Cleuton Toninho

INTERCESSÃO – –

MINISTÉRIO INFANTIL – –

LOUVOR Vida Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Dinda

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura Pr. Tiago/Emerson

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura

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


