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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

Ananias

Você já havia percebido que no livro de Atos 

dos Apóstolos existem três Ananias?

O primeiro Ananias foi citado em Atos 5. 

Ananias e sua mulher Safira venderam uma 

propriedade e disseram que estavam 

entregando todo o resultado da venda à igreja. 

Eles estavam mentindo. Sua mentira foi exposta 

para proteger a igreja do engano.

 O segundo Ananias era um discípulo fervoroso que vivia em 

Damasco. Foi ele que teve a alegria de participar da conversão de 

Saulo (Paulo) e foi ele também que facilitou o batismo de Paulo 

(Atos 9:1-19). Mais tarde, Paulo vai descrever esse Ananias 

como um homem de "bom testemunho" (Atos 22:12).

O terceiro Ananias era um sumo sacerdote. De acordo com 

Atos 23:2, ele deu ordem para que batessem na boca de Paulo 

quando o apóstolo estava perante o Sinédrio. Paulo retrucou 

dizendo "Deus te ferirá, parede branqueada...".

Nos dias de hoje você e eu encontraremos esses mesmos 

três tipos de pessoas.

Algumas, como o primeiro Ananias, mesmo dentro da igreja, 

continuam amando o mundo e seus valores. Mas gostam de 

receber o prestígio da igreja e por isso mentem, fingindo uma 

vida santa. Que pena! Vivendo uma vida cristã falsa, deixam de 

viver a alegria da fé genuína.

Outras, a exemplo do terceiro Ananias, se opõem à expansão 

do evangelho. São pessoas tão amarradas à religiosidade que 

não conseguem ver o agir de Deus em qualquer ação que difere 

daquilo com o que estão acostumadas.

Mas, graças a Deus, sempre existirão aquelas pessoas 

parecidas com o segundo Ananias. São pessoas sensíveis ao 

mover de Deus. Buscam ouvir a sua voz; conseguem perceber o 

seu mover mesmo nas coisas aparentemente anormais; 

procuram motivar os novos convertidos (leia com atenção Atos 

9:10-19) e têm bom testemunho tanto dentro como fora da 

igreja (Atos 22:12).

Creio que nós também somos desafiados a escolher qual 

desses três tipos de pessoas queremos ser.

                                                             Bispo João Carlos

Churrasco Missionário

Nosso Churrasco 

Missionário está

chegando!

Adquirindo o convite você

contribui com as viagens

missionárias e saboreia um

delicioso churrasco!

Não fique de fora!

Data: 26/05/2016

Horário: 12h

Local: Chácara IMCL

Convites e informações 

com Betão pelo fone: 

9957-0438

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA

Na última sexta-feira (25) realizamos a tradicional Celebração de Páscoa nas 

dependências da IMCL. Com a presença de aproximadamente 600 pessoas, tivemos 

um tempo abençoado de Louvores, Ministração da Palavra, Santa Ceia e um delicioso 

café da manhã em comunhão. A equipe de organização agradece a todos os irmãos e 

irmãs que ajudaram nos preparativos. A Deus seja a honra e a glória!

Equipe de Trabalho



0302 Notícias Pastoral

07 de Abril - Momento Mulher
Nesta quinta às 19h30, no Salão Social, teremos nosso Momento Mulher com o 
Tema: “O seu valor para Deus” ministrado pela nutricionista Dra. Graziela Viezzi. 
Você é nossa convidada especial, traga suas amigas para este momento de 
ministração dirigida especificamente ao público feminino!

08-10 de Abril - Projeto Neemias para  
Mais uma edição do Projeto Neemias está chegando, agora para 
Adultos. Participe desse encontro de DESPERTAMENTO  e 
CAPACITAÇÃO ministerial. Será na Chácara da IMCL, com um 
investimento de R$ 85,00. Inscrições e informações com o 
Cristiano, pelo email projetoneemiasdasexta@gmail.com ou 
pelo fone (43) 9690-2799.
 
15-17 de Abril – Encontro com Deus
Vem aí nosso Encontro com Deus! As inscrições já estão abertas! Não perca esta 
oportunidade de ser tremendamente abençoado(a)! Investimento R$ 120,00. As 
vagas são limitadas. Faça sua inscrição na recepção da Igreja ou ao final dos cultos 
com os !

23 de Abril - Encontro de Rebeca's
Curso de Auto Maquiagem 
Neste dia teremos um Curso de Auto Maquiagem com a professora da 
Unopar do Curso de Estética e especialista em Cosmetologia para 
mulheres solteiras acima de 30 anos. Será na Igreja às 19h30.  
Informações e inscrições com Daniela: 3025-2854/9843-4363. 
                                 

Novas Turmas de MMI (Casados para Sempre)
Aos casais que ainda não fizeram o Curso Casados para Sempre, 
iniciaremos novas turmas! Entre em contato com Adriano e Tina 
pelos fones (43) 9912-8850/3027-1217 e faça sua inscrição!

Curso de Espanhol para Missões
Aos sábados, das 14h30 às 16h30, aqui na Igreja Metodista Central, temos um curso 
de espanhol voltado para missões, pregação e diálogos. O curso tem duração de 6 
meses e um investimento de R$ 150,00/mês + R$ 50,00 do material didático. Para 
informações e inscrições, entre em contato com o Enrique pelo (43) 3026-5012 e 
(43) 9921-2121 ou através do email enrique.espanholtotal@gmail.com.

Choro Novo
No dia 28/03/2016 nasceu a Eloah Calil Araújo Guerra, com 3,08Kg e 
47,5cm. Que Deus possa abençoar a Eloah, sua irmãzinha Manuella e os 
papais Robson e Jammyme Guerra.

Adultos

laranjinhas

Isaías 25:8

RecadosTexto para reflexão

03 DOMINGO
Eliane Pereira Pimenta Silva

04 SEGUNDA
Nilde Margarida Gil Goreske
Fernanda Guilherme Maciel Rachid
Fernanda de Oliveira Dias
Giovanna Lemes dos Santos

05 TERÇA
Julio Cesar Nogueira
Ana Carolina Sakashita Trevisan
Charles Luiz Fernandes

06 QUARTA
Ervin Gerhard

07 QUINTA
Letícia Mendes Guimarães Barros
Bárbara Giovanna Nobrega Vilela

08 SEXTA

09 SÁBADO

Agenda

CONSAGRAÇÃO DA VIDA A DEUS

O Novo Testamento apresenta a vida cristã como sendo dinâmica. Nela o crente 

busca constante crescimento e aperfeiçoamento. No texto de Rm 12:1-2, o apóstolo dá 

essa ênfase ao exortar seus leitores a uma freqüente mudança de vida: “Transformai-

vos”. 

Conversão: Um processo de metamorfose espiritual

Usa-se, em sentido figurado, a expressão “metamorfose espiritual” para se 

designar a conversão, a morte do velho homem e o nascimento da nova criatura (II Co 

5:17). Aplica-se, também, a expressão ao processo de amadurecimento espiritual do 

cristão.

Esse amadurecimento é um processo que ocorre de estágio em estágio, (II Co 

3:18). É como a metamorfose que ocorre na vida das borboletas: estas põem seus ovos 

em uma folha; dali saem minúsculas lagartas que tecem seus próprios casulos. Dentro 

dos casulos as lagartas se transformam em crisálidas que, ao se libertarem dos casulos, 

transformam-se em lindas borboletas. Esse processo chama-se “metamorfose.”

O processo de transformação tem início com o novo nascimento. Ali está a origem 

da vida cristã (João 3). É a partir desse momento que o homem passa a viver em 

constantes mudanças em sua vida, buscando um contínuo aperfeiçoamento (Ef 4:11-15; 

Fp 3:12-14).

O perigo da conformação com o mundo, Rm 12:2. O verbo traduzido por 

“conformar-se” em Rm 12:2 significa “modelar de acordo com algo.” O verbo indica a 

adoção ou imitação de uma pose ou um modo recebido de conduta. O termo “Século” tem 

o sentido de “era atual”, o presente mundo. O apelo de Paulo, ao dizer “não vos 

conformeis com este mundo”, significava que seus leitores não podiam ter o mesmo 

estilo de vida corrompido que o mundo possui. Com isso estava dizendo que se o crente 

assumir o mesmo estilo de vida do mundo, seu processo de amadurecimento estará 

fracassado.

Estamos no mundo, mas não somos do mundo, Jo 15:19. O crente vem do mundo 

para a igreja, mas, na igreja não pode viver com o mundo. Muitas vezes, a razão é a 

conformação aos padrões de vida antigos e ainda não abandonados. Muitos crentes têm 

deixado a desejar em sua conduta porque seu coração ainda está compatível com o estilo 

de vida imperando no mundo. Isso impede e retarda seu crescimento espiritual, Lc 

16:13. Por isso a exortação bíblica é de que não amemos o mundo nem o que no mundo 

há, I Jo 2:15-17.

PARA MEDITAR NA SEMANA

Segunda   Corpo, Templo do Espírito Santo  I Co 2:7-16 

Terça         Redenção do corpo II Co 5:1-10

Quarta       A nova vida e a santificação do corpo Rm 6:6-14

Quinta A finalidade da vida física Fp 1:12-26

Sexta      Novo nascimento  Jo 3:1-8

Sábado      Ressureição do corpo I Co 15:50-56

Domingo    De escravos a filhos Gl 4:1-7

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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