
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

Maná diário

Uma das 
mais ex-
t r a o r d i -

nárias experiên-
cias relatadas na 
Bíblia é a do ma-
ná que Deus en-
viou para o Seu 
povo no meio do 
deserto. Já fazia 
um mês que as 
cadeias da opres-
são e da incre-
dulidade haviam 
se rompido. Deus 
dissera que liber-

taria o povo, e foi o que ocorreu. Como Ele não faz nada pela meta-
de, prometeu que libertaria Seu povo e ainda o conduziria para uma 
terra abençoada. Até chegarem à terra prometida, porém, muitas 
coisas teriam de acontecer. Naquela longa jornada, a multidão de 
israelitas conduzida por Moisés tinha de ter no mínimo o que comer 
e beber. Mas já fazia trinta dias que eles tinham saído do Egito e as 
reservas de mantimento estavam se esgotando.

É difícil estimar o quão desafiador foi para aproximadamente 3 mi-
lhões de pessoas viver quarenta anos no deserto. Inúmeros foram 
os desafios e certamente apenas uma parte deles foi relatada na 
Palavra de Deus. Entre tantas necessidades, ter o que comer era 
a mais básica delas.

Por incrível que pareça, a escravidão no Egito também havia se tor-
nado uma zona de conforto para o povo hebreu. Ali, como eles pró-
prios disseram a Moisés, pelo menos tinham o que comer e beber.

Por vezes, nós também nos comportamos assim. Embora estando 
numa situação de humilhação, de prostração ou de opressão, 
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“Maná 3”, por Terri Davis



não tentamos mudar o quadro ou, pior, deixamos de crer que Deus 
pode nos socorrer e preferimos garantir nossa subsistência abrindo 
mão da possibilidade de viver em abundância. Para sair do Egito e ir 
para Canaã, mais do que desejo, é necessário ter fé.

Deus proporcionaria ao povo uma vida próspera. Mas, para vivenciar 
o melhor de Deus, eles teriam de se “desintoxicar” da mentalidade 
de escravos, miseráveis e indignos; precisariam voltar a confiar ple-
namente na provisão de Deus; teriam de confiar que o Senhor cuida-
va e sempre cuidaria do Seu povo. Essas experiências de provisão re-
forçam a noção que temos de quem de fato está no controle, de em 
quem podemos confiar de verdade, de que, acima de qualquer coisa, 
somos amados pelo Pai.

Pois bem, a caminho da terra prometida, os recursos começavam a 
acabar ou teriam acabado completamente, e a pergunta era inevi-
tável: “E agora, José?”. Moisés foi questionado, mas a arguição, na 
verdade, era para Deus. Então o Senhor rememorou a Moisés e ao 
povo que Ele é Jeová Jireh, ou seja, o Deus que provê. O Senhor ga-
rantiu que iria prover o pão e, assim, na manhã seguinte, os hebreus 
e hebreias olharam para o campo e o viram coberto por uma espécie 
de floco. Então eles perguntaram: “O que é?”. Era o que em hebraico 
se chamou man – “maná” em português. Aqueles floquinhos, quan-
do recolhidos e ajuntados, tinham a consistência de pão e alimenta-
vam como se fossem pão.

Não era permitido ao povo acumulá-lo de um dia para o outro e, 
quando tentaram fazer isso, o “pão” mofou. Ora, Deus havia garanti-
do que proveria o maná todos os dias, pois Ele é o mesmo ontem, ho-
je e o será para sempre. No processo de libertação da mente daque-
le povo, aprender a confiar na provisão de Deus era essencial. Afi-
nal, é da natureza humana depositar sua confiança em algo; e é na-
tural também que essa confiança nos torne dependentes da sua fon-
te. Muitos de nós nos tornamos escravos da segurança que o dinhei-
ro, o poder ou a posição que ocupamos pode nos conferir. No en-
tanto, quando somos dependentes apenas de Deus, somos livres de 
qualquer outra coisa.

Para chegarmos a Canaã, temos de caminhar pelo deserto lado a la-
do com Jeová Jireh, pois, quando o caixa acabar, saberemos que Ele 

proverá, nada vai nos faltar e Ele completará a Sua 
obra!

Forte abraço,
Tiago Valentin, pastor



“Uma vez que Deus pagou o infinito preço de Seu Filho por você, 
não é certo que Ele cuidará em prover tudo de que você precisa?”

John Piper, pastor batista e escritor norte-americano

Reflexão
O sapateiro e o Reino de Deus
Vivemos num mundo que precisa ser salgado pelo evangelho.

Um sapateiro recém-
convertido pergun-
tou a Martinho Lu-

tero o que deveria fazer pa-
ra servir bem a Deus. Talvez 
ele esperasse o conselho de 
fechar seu negócio e tornar-
se pregador do evangelho. 
Mas Lutero respondeu: “Fa-
ça um bom sapato e o ven-
da por um preço justo”.

Ou seja, ele serviria a Deus 
sendo um profissional com-
petente e honesto.

Esta foi a lição de Lutero: 
um seguidor de Jesus deve 
ser bom no que faz e deve 

ter caráter. Deve ser o melhor e deve fazer o melhor na sua área. Po-
de ser uma pessoa simples, iletrada, de profissão humilde, mas não 
pode ser medíocre.

Há pessoas que são excelentes profissionais, que dão bom testemu-
nho, mas não seriam bons pastores nem bons missionários. É um 
equívoco imaginar que só se pode servir a Deus no ministério pastoral.

Servir a Deus não é algo que se faz “apenas” na igreja. Todo cristão 
deve servi-Lo em sua profissão, fazendo dela o seu púlpito. Deve ver-
se como um missionário naquele lugar onde Deus o colocou. Toda a 
vida é um dom de Deus.

É motivo de alegria quando ouvimos que membros da igreja, sejam lo-
jistas, médicos, dentistas, professores, arquitetos, vendedores, fun-
cionários públicos, manicures etc., não abandonaram suas carreiras 
para “servir a Deus”. Servem-no na sua própria profissão.

Há aquelas pessoas que, mesmo internadas num hospital, podem 
aproveitar os momentos passados ali para testemunhar sua fé junto 

“Sapateiro”, por Ora Oz



a médicos, pacientes e enfermeiros, e transformar a cama em “púl-
pito”.

Onde está um seguidor de Jesus está um púlpito. Até mesmo a cama 
de um hospital pode se transformar em púlpito para testemunhar sua 
fé junto aos pacientes e enfermeiros.

Um cristão melhora o mundo, inclusive com sua vida 
profissional. Honre a Deus onde estiver.

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

“A Bíblia chama de luz a vida do homem bom; faz parte 
da natureza da luz fl uir espontaneamente em todas 

as direções e encher o mundo com seus raios.”

Horace Bushnell, teólogo e pastor norte-americano (1802-1876)

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!

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 Aprofundado do Livro de Romanos”, 
por Flávia Gonçalves.

Faça sua inscrição com a Deise ou com a Rosa.

Inscrições Encerradas



Dois Concílios Locais, um hoje (18/2) e 
outro domingo que vem (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 reu-
niões conciliares em dois domingos seguidos, sempre às 9h00. Hoje 
(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
18/2 Marcos Weslley Peres;

22/2 Maria da Penha Elias 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, 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 (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 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 (18/2) PRÓX. DOMINGO (25/2)

FECHAMENTO DA IGREJA Silas Beth

GUARDADOR DOS CARROS Paulo Tuca

INTERCESSÃO Manoel/Tiago Tiago/Salete

MINISTÉRIO INFANTIL Bia B./Ester/Aline Rosa/Bia B./Ester/Aline

LOUVOR Geração Eleita Nova Aliança

OPERADOR DE SOM Tiago Álvaro

OPERADORA DO DATASHOW Bel Sheila

OPERADOR DE CÂMERA Dinda Marcos

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

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura

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


