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Domingo
09h Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h 2º Culto
20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus
14h30 Tarde da Restauração

Sexta-feira
20h Reunião dos Homens

Sábado
20h Culto dos Jovens
20h Culto da Família (2º do mês)

Terça-feira
14h
15h
19h30 Culto de Oração, 

Libertação e Cura
19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Discipulado p/Mulheres
Trabalhos manuais p/Mulheres

Igreja Metodista Central

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h

Agende um horário na secretaria da Igreja
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Mensagem Pastoral

Pontos Missionários e Campo Missionário:

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Quinta-feira às 20h - Culto

P.M. - Jardim Chamonix
Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Quarta-feira às 20h - Culto

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto

VACINE SEU DINHEIRO!

“Vacinar: Inocular vírus, bactéria e etc. no 

organismo para formar anticorpos 

protetores; imunizar (Dic. Luft).”

  

Quando você abre sua Bíblia no livro do 

profeta Joel, logo no primeiro capítulo, você se depara com 

uma praga que veio sobre o povo de Israel: Uma invasão de 

gafanhotos; veja o que diz a palavra:

  “O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o 

gafanhoto migrador; o que deixou o migrador, comeu-o o 

gafanhoto devorador; o que deixou o devorador; comeu-o o 

gafanhoto destruidor” (Joel 1:4).

  Joel, cujo nome significa “O Senhor é Deus”, meditava 

sobre isso quando a palavra do Senhor veio a ele. A revelação 

de que o ataque dos gafanhotos era resultado do pecado do 

povo; ou seja, quando me distancio de Deus fico a mercê dos 

ataques do inimigo.

 Esses gafanhotos eram de espécies diferentes e tinham 

características próprias:

-Cortador (gazan): Morava na lavoura e estragava o 

fruto que não comia.

-Migrador (àrbeh): Como o nome já diz, vinham de fora e 

voavam aos milhares e arruinavam a plantação.

-Devorador (yezeq): Muito violento e levavam a falência 

do plantio.

-Destruidor (hasiyl): Tinham o maior poder de 

extermínio e além de destruir tudo, machucavam as 

pessoas.

 Após essa narrativa (Joel 1), o povo de Israel foi 

confrontado com seu pecado (Joel 2); Ouviu sobre a 

misericórdia de Deus e foram desafiados a uma conversão 

genuína. Veja o resultado:

  “Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo 

gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador...” (Joel 

2:25).

  Aleluia!!!

 Quando reli esse texto, percebi que faltava a repreensão 

O projeto tem como missão dar 

suporte e preparo ao cristão 

perseguido dos países 

mulçumanos, fortalecendo a fé em 

Cristo através do ensino, respeito e 

do genuíno amor ao único Deus 

vivo. Formado por pessoas da área 

da saúde, esportes, psicologia ou 

outras áreas com o dom de ajudar 

com seu conhecimento adquirido 

na vida acadêmica. Todo o projeto 

é voltado para a pregação da 

Palavra e ensinamento bíblico.

QUERO PARTICIPAR 

DESTE PROJETO:

  (  ) ORANDO

 (  ) INDO 

 (  ) CONTRIBUINDO

Informações com Breno

(43) 9912-0404

brenofrachid@gmail.com

Encontro Distrital de Jovens

Testemunho:

O tema do Acampamento foi "Essência", que significa: "O que constitui a 

natureza de um ser, de uma coisa". Esse foi um tempo especial, essencial e 

importante, onde fui ministrada que a essência é voltar-se à Jesus, é se 

achegar a Ele, só assim acontecerá o reconhecer através da minha vida. 

Jesus é a essência e só Ele é capaz de constituir nossa natureza! 

Tauane de Souza Marques 

Continua na pág. 03



0302 Notícias Pastoral

Campanha de Oração “Bem Aventuranças”

Iniciamos nossa campanha de Oração nas terças-feiras às 19h30. Participe!

16/02 – Livres da culpa e da angústia

23/02 – Livres da amargura e dos maus pensamentos

19 de Fevereiro - Ministério de Homens

No próximo dia 19, sexta-feira, às 20h retorna as reuniões do Ministério de Homens. Programe-

se para estar participando, são momentos de edificação através da compartilhar da Palavra e 

testemunhos.

20 de Fevereiro - Torneio John Westey de Futebol

Semana que vem será o Torneio John Wesley de Futebol na Chácara da 

Igreja. Programe-se para estar conosco e mostrar as suas habilidades. 

Inscrição R$ 15,00. Inscreva-se na recepção da Igreja com a 

Beatriz. Com certeza será um tempo de comunhão e alegria.

21 de Fevereiro - Novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV

Na Escola Dominical às 9h, participe!

- Fundamentos da Fé - Para aqueles que desejam se 

tornar membros ou querem conhecer mais das bases 

da fé cristã e das doutrinas da Igreja Metodista.

- CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os membros que 

desejam descobrir os seus dons ministeriais.

21 de Fevereiro - Reunião de Planejamento da CLAM

Lembramos a todos os Coordenadores de Ministério, que domingo dia 21, será a Reunião de 

Planejamento na Chácara da Igreja com início às 8h.

18-20 de Março - Reencontro com Deus!

Você que já fez o Encontro com Deus e deseja participar do Reencontro, faça sua inscrição 

durante a semana na secretaria/recepção da Igreja. As inscrições já estão abertas e as vagas 

são limitadas! 

Estacionamento da Igreja

Queridos irmãos(ãs), reiteramos que o estacionamento da igreja é para uso exclusivo de 

membros que estão em atendimento na IMCL. Não deverá ser utilizado se não for permanecer 

nas dependências da igreja.

27 de Fevereiro - Capacitação para Líderes e Professores de 

Crianças

Você que exerce liderança, dá aula para crianças ou sente-se desafiado 

a trabalhar com crianças venha participar da capacitação no próximo 

dia 27 (Sábado). Será das 13h às 18h30 em nossa Igreja. Inscrição a 

R$ 15,00 com Flaviana pelo fone 43 9617-3125 / 3327-1926.

Filipenses 4:6-7

RecadosTexto para reflexão

14 DOMINGO
Vildo Prestes Gomes
Alexandre Brianez Rodrigues
Oséas de Paula Teotônio da Costa

15 SEGUNDA
Jhonny Lewis Gonçalves
Ana Cláudia Rodrigues Oliveira

16 TERÇA

17 QUARTA
Vagner Nogueira da Rocha

18 QUINTA
Raissa Santos Vieira
Tiago Rincoski

19 SEXTA
Renata Carvalho Ferreira Izuhara
Matheus Cury Sahão

20 SÁBADO

Agenda

Recados

de um gafanhoto, o devorador. O que teria acontecido? 

Só obtive a resposta lendo Malaquias 3:10-11: “Trazei todos os dízimos à casa 

do tesouro, para que haja mantimento na minha casa; provai-me nisto, diz o 

Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre 

vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que 

não consuma o fruto da terra; a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor 

dos exércitos.”

 Na hora me lembrei da afirmação do Pr. Márcio Valadão: “A única coisa que 

repreende o devorador é o nosso dízimo.”

 Deus nos liberta, restaura e protege; mas eu preciso participar desse 

processo envolvendo Deus na minha vida financeira e isso acontece quando eu 

dízimo. Muitos não envolvem Deus nessa área e perecem nas suas finanças.

A maioria absoluta das pessoas que eu atendo padecendo materialmente não 

são dizimistas. Precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo.

Quando dizimamos, “vacinamos” nossa área financeira e o devorador não 

pode tocá-la.

Vacine seu dinheiro.

     Pastor Fernando Cesar Monteiro

Pr. Valdir

Aconteceu

Encontro Distrital de Juvenis

Aconteceu entre os dias 06 a 09 de fevereiro o Acampamento de Juvenis em 

Cornélio Procópio, com o tema: “Além da Guerra”. Estavam presentes mais de 

200 juvenis. Foram quatro dias de muita comunhão com Deus, onde todos os 

presentes foram abençoados!

Você que é Juvenil participe dos nossos cultos todas as terças-feiras às 19h30 

no salão social!

Recadastramento de Membros

Se você não fez o recadastramento 

em 2015 no novo sistema, pegue a 

ficha na recepção da Igreja e atualize 

seus dados! 
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