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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

Sucesso com Humildade

O sucesso faz parte dos planos 

de Deus para o homem. Sucesso na 

vida devocional, no casamento, na 

criação e educação dos filhos, nas 

relações humanas, no exercício da 

profissão e no desempenho dos 

dons do Espírito. Desse sucesso 

global, depende sob a perspectiva humana, a velocidade 

da implantação e da plenitude do reino de Deus na terra. 

Uma vez satisfeitas todas as exigências de Deus, o 

sucesso está garantido: “Tão somente sê forte e mui 

corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a Lei 

que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, 

nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas 

bem-sucedido por onde quer que andares” (Js 1:7). Na 

verdade, o sucesso é inevitável para quem está plantado 

junto às águas: “Tudo quanto ele faz será bem sucedido” 

(Salmos 1:3). 

Essa promessa não está apenas no Antigo 

Testamento. Jesus chegou a dizer que o sucesso de seus 

discípulos é uma das expressões de louvor a Deus: “Nisto 

é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto” (João 

15:8).

Paulo também fala sobre isso: “Graças, porém, a 

Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e, 

por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragância do 

seu conhecimento” (2 Coríntios 2:14). Assim como a 

locomotiva movida a eletricidade não corre se não estiver 

continuamente se encostando num fio de alta tensão, o 

crente não anda e nada produz se não estiver ligado à 

fonte de todo poder, que é Deus. Esta é a experiência de 

Paulo: “Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 

4:13).

Extraído – Práticas Devocionais

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

Instrução Missionária

Nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro, tivemos várias ministrações com o 

Pr Luciano Pereira, que atualmente está no Panamá. Ele ministrou os 

jovens, o Ministério de Intercessão, o Ministério de Células e no 

Domingo, ministrou a Igreja nos três cultos. Vimos o poder de Deus 

manifesto em cada reunião. 

Testemunho:

Foi maravilhoso poder ouvir um pouco mais sobre a vivência na missão transcultural, é 

gratificante poder ver que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o Pastor Luciano 

ouviu a voz do Senhor e se colocou no centro da vontade dEle. Abriu mão de tudo pra 

levar o amor de Deus. Pudemos ver que muitas das coisas que sentimos hoje, ele 

também sentiu quando Deus o chamou. 

Isso nos leva a querer sair da nossa zona de conforto.

Monique Vieira

Retorna no dia 06/03/16 (Domingo) no Culto 
das 18h no Salão Social o 

Nesse ambiente a criança adora a Deus e recebe 
a Palavra na linguagem infantil, sempre com 
reverência, amor e intimidade com o Pai.

CULTO INFANTIL



0302 Notícias Pastoral

HOJE – Iniciam 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.

HOJE - Reunião de Planejamento

Os membros da CLAM (Coordenação Local de Ação Missionária) estão reunidos para 

ministração da Palavra e para Planejar as atividades de Abril/2016 à Março/2017. Isso é feito 

com muita oração e temor. Pedimos aos irmãos e irmãs que orem pelos nossos pastores e 

líderes.

Campanha de Oração “Bem Aventuranças”

Última semana da Campanha de Oração na terça-feira às 19h30. Participe! 

Deus tem algo especial para você!

23/02 – Livres da amargura e dos maus pensamentos

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.

05 de Março – Retorno Kings Kids

A equipe KK está com muita saudade, por isso, o retorno será com festa e vestidos a caráter! 

Tema: “UMA TARDE TROPICAL” vamos nos preparar para darmos muitos frutos! Você que tem 

de 8 a 11 anos é nosso convidado especial. Também ficaremos felizes em receber você  juvenil, 

jovem e adulto que queira fazer parte da equipe de trabalho do Kings Kids. Estaremos juntos 

para mais um ano de crescimento na Palavra de DEUS e na alegria de servir ao Senhor em 

missão.    

  

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! Investimento R$ 120,00.

Momento Mulher

Em março retorna o Momento Mulher.

Nota de Falecimento

Com pesar comunicamos o falecimento do Sra. Ruth de Muzio Carvalho, 95 anos, ocorrido em 

14/02/2016. Oremos pela família!

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.
2 Coríntios 5:14-15

RecadosTexto para reflexão

21 DOMINGO

22 SEGUNDA
Eliza Miyuki Uemura Akagui
Jeferson Nunes
João Augusto Marciano Rodrigues

23 TERÇA

24 QUARTA
Pr. Don Carlo Rodrigues Reina

25 QUINTA
Natalia Nobrega Vilela

26 SEXTA
Luiza Kyoko Tsuzuki

27 SÁBADO
Hylceia Villas Boas de Oliveira

Agenda

Recados

Valorize o que as pessoas têm de melhor

“Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão 

e julga o seu irmão, fala contra a Lei e a julga. Quando você julga a 

Lei, não a está cumprido, mas está se colocando como juiz. Há 

apenas um Legislador e Juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas 

quem é você para julgar o seu próximo?” (Tiago 4:11-12)

A comunhão cristã repousa sobre dois grandes pilares: o amor e 

a verdade. No contexto onde faltam estas duas virtudes, o que existe é 

desconfiança. Falar mal de alguém é sinal de desamor; é não valorizar e 

zelar pela reputação dele. 

O ponto chave do ensino de Tiago é que aquele que fala mal de 

seu irmão está em sérias dificuldades com Deus. A “maledicência” é uma 

atitude que prejudica terrivelmente os relacionamentos, ela é um dos 

principais destruidores da comunhão. 

Toda “crítica” para com nosso irmão deve ser feita, com 

propósito construtivo, diante dele, diretamente, devemos ser francos 

uns com os outros, mas nunca desleais.

A expressão “não falem mal uns dos outros”, além de ser um 

imperativo, é também um mandamento recíproco. Tiago assevera que 

quem violar esse mandamento, passa à condição de juiz da Lei, tomando 

o lugar de Deus, o que é perigoso.  A admoestação de Tiago ecoa o que 

Jesus havia dito: “Não julgueis, para que não sejais julgados.” (Mt 7:1).

A benignidade de uns para com os outros é um antídoto contra a 

maledicência.

Sendo fruto do Espírito – dom de Deus, se manifesta na forma de 

misericórdia e perdão. Logo, Deus espera que Seus filhos sejam 

benignos no trato uns com os outros. Não é um argumento, uma teoria, 

mas uma ação prática, uma demonstração de generosidade e de 

sensibilidade para com o próximo. A expressão “fazer o bem” (Sl 37:3b) 

significa ser benigno. A benignidade é uma das qualidades daquele que 

anda cheio do Espírito Santo. Deus espera ver a demonstração desta 

virtude em sua vida. À luz da Palavra, o único poder neutralizador do 

mal, é fazer o bem. Portanto, vença o mal fazendo bem, sendo bom, 

demonstrando misericórdia e amando ao próximo como a você mesmo.

“Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem” 

(Rm 12:21)

Extraído e adaptado do livro “Convivência” – Josadak Lima

Pr. Valdir

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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