
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

E depois do carnaval?

Estamos no meio de 
um feriado cristão! 
Sim, é verdade. O 

carnaval, cuja denomina-
ção deriva do latim carnem 
levare e chegou a nós pelo 
italiano carnevale, foi esta-
belecido pela Igreja na Ida-
de Média como uma data 
do calendário cristão. Mar-
cava um período em que os 
desejos e prazeres da car-
ne poderiam ser extravasa-
dos, pois, a partir da Quar-
ta-Feira de Cinzas, iniciava-
se a Quaresma – os 40 dias 
de purificação e contrição 
antes da Páscoa.

Para muitos, carnaval significa alegria. Mas, para os tementes a 
Deus, alegria é algo bem diferente. O apóstolo Pedro tratou do tema 
ao escrever suas duas cartas, que tinham o objetivo de alimentar e 
fortalecer a fé da Igreja. O público em questão era composto princi-
palmente de pagãos convertidos, ou seja, pessoas que passaram boa 
parte de suas vidas buscando e vivendo uma alegria ilusória e pas-
sageira, assim como muitos estão fazendo nestes dias de carnaval.

É interessante perceber que, tanto para aqueles que podemos cha-
mar de antigos na Igreja como para os que tinham acabado de che-
gar, Pedro via a necessidade de falar sobre a alegria. Afinal, ser fe-
liz é algo almejado por todas as pessoas, e a felicidade é constru-
ída a partir de muitos momentos de alegria. Mas que alegrias po-
dem nos tornar pessoas verdadeiramente felizes?

Jesus, por meio de Seu sacrifício, nos fez com Ele herdeiros. Em 
Cristo, somos coerdeiros de Deus. Mas que herança é essa? A he-
rança que partilhamos com Jesus consiste num reino que não é 
constituído nem de comida nem de bebida, mas de justiça, paz 
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e alegria. Não somos proibidos de querer adquirir bens materiais, mas 
nossa alegria não pode estar fundamentada neles. Nossa alegria está 
na nossa herança espiritual, da qual já desfrutamos hoje e a qual te-
remos em plenitude no céu.

Pedro se preocupa em orientar a comunidade para a qual escreve a 
não ter uma fé alienada. Ele faz questão de dizer que teremos, sim, 
lutas que nos deixarão tristes, mesmo que por um breve tempo, mas 
devemos nos alegrar mesmo assim. Muitas vezes não conseguimos 
ser felizes, pois deixamos as provações tomarem conta de nossa vida 
de tal forma que não nos permitimos sonhar com o amanhã e não te-
mos fé suficiente para crer que, apesar da noite de choro, certamen-
te a alegria virá pela manhã.

Pedro diz que não há maior alegria do que a certeza de que somos sal-
vos. Quantas vezes na vida ou durante um único dia pedimos a Deus 
para sermos felizes? Se olharmos para o sacrifício de Jesus Cristo na 
cruz e o que isso representa, certamente chegaremos à conclusão de 
que não há alegria maior do que a salvação.

Daqui a dois dias, a alegria de muitas pessoas vai acabar, pois o car-
naval vai passar. E, depois do carnaval, o que essas pessoas farão? 
Aqueles que vivem no Senhor terão motivos para permanecer alegres, 
pois nossa alegria não está nas coisas, no tempo ou nos acontecimen-
tos, mas na obra que Jesus fez por nós. Quando pensamos assim, ser 

feliz deixa de ser uma utopia e passa a ser uma reali-
dade possível.

Forte abraço,

Tiago Valentin, pastor

“A alegria é mais restauradora em cinco minutos de 
adoração do que em cinco noites de folia.”

A. W. Tozer, escritor e pastor norte-americano (1997-1963)

Reflexão
Vivendo acima do mundo: uma reflexão para o carnaval

“Portanto, se fostes res-
suscitados juntamente 
com Cristo, buscai as coi-
sas lá do alto, onde Cristo 
vive, assentado à direita 
de Deus. Pensai nas coi-
sas lá do alto, não nas 
que são aqui da terra”  
(Colossenses 3:1-2).



Conta-se que o britânico Handley Page, pioneiro da aviação, pou-
sou certa vez numa área deserta durante uma viagem. Sem que 
ele percebesse, um rato entrou no avião. Durante a etapa se-

guinte da viagem, ele ouviu o terrível som do animal roendo alguma pe-
ça do seu pequeno aeroplano. Desconfiado de que era um roedor, Pa-
ge começou a imaginar os danos que o animal poderia causar aos me-
canismos frágeis que controlam um avião. Além disso, ele estava longe 
de lugares onde pudesse pousar e consertar alguma peça danificada.

O que é que ele poderia fazer? Page se lembrou de que um animal co-
mo o rato não sobrevive acima de certas altitudes. Foi então que ele 
puxou os controles, fazendo o avião subir e subir, até que ele próprio 
teve dificuldade para respirar. O piloto escutou atentamente e, por fim, 
respirou aliviado. O som do roedor havia cessado. Quando chegou ao 
seu destino, ele encontrou o rato morto atrás da cabine de comando.

Frequentemente, nós, filhos de Deus, somos atormentados pelo peca-
do que rói nossa alma simplesmente porque estamos vivendo a uma 
altitude espiritual muito baixa. Para ver o pecado derrotado em nos-
sa vida temos de subir para um nível mais alto, onde as coisas deste 
mundo não conseguem sobreviver.

A realidade é que poucos conseguem sair totalmente do mundo. Jo-
sé num porão egípcio, Daniel na cova dos leões, Paulo e Silas na pri-
são em Filipos, nenhum deles tinha para onde “fugir”. Mas, no meio 
da escuridão das suas circunstâncias, todos conseguiram “subir” para 
a presença de Deus e lá acharam alento e força para permanecerem 
fiéis. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos.

Durante épocas como o carnaval, não dá para “brincar”. Temos de 
“subir”, seja para um retiro espiritual, seja para encontros e estudos 
com irmãos em Cristo. Se não tivermos outra alternativa, o mínimo 
que podemos fazer é desligar a televisão, evitar áreas onde há con-
centrações e focalizar nossas mentes na Palavra de Deus ou em livros 
edificantes. É preciso vigiar e orar (Mt 26:41).

Faça desde já seus planos. Se não tiver acesso a um retiro da igre-
ja ou a algum grupo de irmãos com o qual possa se encontrar, deci-
da qual trecho da Bíblia você vai conhecer melhor, separe um livro pa-
ra ler nesse período ou selecione alguns filmes edificantes. Trace já o 
percurso por onde você vai subir lá para o alto.

“Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da car-
ne; mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por-
que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vi-
da e paz” (Rm 8:5-6).

Que nos próximos dias Deus ajude você a viver acima do mundo, bem 
no meio da presença do Senhor. Ele tem muita coisa boa para com-



partilhar com você nesses dias. E à festa no céu, que vem depois, não 
tem outra na terra que se compare!

Por Dennis Downing, em www.iluminalma.com

“Quando há uma tormenta, os passarinhos se 
escondem; as águias, porém, voam mais alto.”

Indira Gandhi, estadista indiana (1917-1984)

Avisos
Dízimo: não deixe para amanhã!
Sua contribuição é fundamental para o crescimento de nossa igreja. 
Para tornar-se um dizimista regular, solicite o envelope apropriado ao 
irmão Weslley. Assuma esse compromisso com Deus ainda hoje!

Primeiro Culto Transbordante de 2018
Tema: “Transbordante – Origens”;
Quando: 17 de fevereiro de 2017, às 20h00;
Local: Igreja Metodista em Itaberaba;
Toda a igreja está convidada para esse tempo único de intercessão, 
louvor, ministração e comunhão.

Mocidade – Geração Transbordante

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 Valentin;

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

5. “Estudo sobre o Livro de Romanos”, 
por Flávia Gonçalves.

Faça sua inscrição com a Deise ou com a Rosa.

Inscrições Encerradas



Dois Concílios Locais, um em 18/2 e outro em 25/2
Irmãos e irmãs, estamos vivendo um momento muito especial e dife-
renciado na caminhada da nossa igreja, um tempo em que esta comu-
nidade está pulsando missão. Um dos motivos é que estamos na re-
ta final da construção da nossa igreja em Santana de Parnaíba, o que 
conferirá condições muito melhores para a realização da nossa mis-
são naquela cidade. O outro motivo é que estamos trabalhando no no-
vo Planejamento Estratégico Missionário (PEM) para a nossa igreja em 
Itaberaba. Para tomar decisões em relação a cada um desses temas, 
precisamos da participação da nossa igreja, por meio do Concílio Lo-
cal. Pela complexidade dos assuntos, teremos de realizar duas reuni-
ões conciliares em dois domingos seguidos, sempre às 9h00. No dia 
18/2, vamos tratar da construção do templo em Santana de Par-
naíba; e, no dia 25/2, discutiremos o PEM que estamos desenvolven-
do para a nossa igreja em Itaberaba. Assim, contamos com a compre-
ensão, o apoio e o compromisso de todos e todas!

Aniversariantes
12/2 Lucimar Pereira Tôrres;

13/2 Edileni da Silva Chagas.

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 (cunhada da Sil-
vana), da d. Cida Barçante, da d. Domi, da Gi-
na, do sr. Jarbas (pai da Helô), do sr. José (ma-
rido da d. Nancy), da Luciana (sobrinha da Ma-
rilene), do Luciano Amorim (primo da Cláudia 
Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Maria Jo-
sé), 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 
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 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);
•	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.



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 (11/2) PRÓX. DOMINGO (18/2)

FECHAMENTO DA IGREJA Murillo Silas

GUARDADOR DOS CARROS Marcel Paulo

INTERCESSÃO Roberto/Renata Manoel/Tiago

MINISTÉRIO INFANTIL Não haverá atividades Bia B./Ester/Aline

LOUVOR Vida Geração Eleita

OPERADOR DE SOM Márcio Tiago

OPERADORA DO DATASHOW Eula Bel 

OPERADOR DE CÂMERA Gabriel Dinda

DIREÇÃO DO CULTO Pr. Tiago/Murillo Pra. Laura/Claudete

PREGADOR Pra. Laura Pr. Tiago

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


