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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

PARÁBOLA DO JOIO 

“Outra parábola lhes propôs, dizendo: O 

reino dos céus é semelhante a um homem 

que semeou boa semente no seu campo; 

mas, enquanto os homens dormiam, veio 

o inimigo dele, semeou o joio no meio do 

trigo e retirou- se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, 

apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da 

casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no 

teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes 

respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe 

perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não! 

Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis 

também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à 

colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai 

primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado; mas o 

trigo, recolhei-o no meu celeiro.” Mateus 13:24-30

Na parábola acima Jesus descreve uma situação 

tipicamente agrícola. Em sua sabedoria humana e sobrenatural 

explica como será composta a igreja até a consumação dos 

séculos. 

Alguns pontos são importantes para nós, que vivemos em 

um mundo tecnológico, entendermos o que Jesus dizia e o que 

as pessoas ao seu redor entendiam, quando Ele proferiu estas 

palavras. 

Os pontos principais dessa parábola são:

- A boa semente ou trigo;

- A semente ruim ou joio;

- Seu crescimento junto;

- A separação apenas na colheita. 

A primeira semente que Jesus cita, é a boa semente, 

relacionada à semente de trigo. Uma planta conhecida 

mundialmente, onde grande parte da população a consome 

diariamente, ou vários dias da semana, utilizando em diversas 

receitas culinárias. 

Quando Jesus correlaciona o trigo a uma semente boa, Ele 

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

Acampadentro Infantil

Aconteceu na última sexta-feira (04) o Acampadentro Infantil com o tema: 
“Jesus me chamou: eis me aqui”. Com a participação de 73 crianças, foi 
maravilhoso ver essa geração criança clamando a Deus por uma nação melhor.              

Flaviana F. Souza - Ministério infantil 

Testemunho

Como mãe e professora da escola dominical infantil agradeço a Deus pelos 
momentos que o Acampadentro proporcionou a minha filha. Ela, que já está no 
segundo acampadentro, voltou brava porque agora terá outro só em novembro. 
Como é bom ver que Deus usou cada pessoa que trabalhou para ministrar 
coraçõezinhos, despertar dentro delas o amor por nossa pátria e a importância 
de intercedermos por ela.

Danielle Pádua Califani

Continua na pág. 03
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Amanhã - Reunião da CLAM
Convocamos os Coordenadores de Ministério para reunião às 19h30 na sala 20.

15-17 de Abril - Encontro com Deus
Ainda dá tempo! Faça sua inscrição ainda hoje ao final dos Cultos com os 
laranjinhas! Últimas vagas! Não perca esta oportunidade de ser tremendamente 
abençoado(a)! Investimento R$ 120,00. 

23 de Abril - Encontro de Rebeca's
Atenção mulheres solteiras acima de 30 anos! Inscreva-se para 
participar do Curso de Auto Maquiagem com a professora da 
Unopar do Curso de Estética e Especialista em Cosmetologia. Será na 
Igreja às 19h30.  Informações e inscrições com Daniela: 3025-
2854/9843-4363. Somente 10 vagas.

Reforma do Prédio de Educação Cristã
No último domingo, lançamos a Campanha para Continuação da 
Reforma do Prédio de Educação Cristã. Queremos alcançar R$ 
180.000,00 até 31/07/2016 para reformas internas, externas e 
pintura do prédio. Pegue um envelope da campanha e participe!

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 fones 3026-5012, 
9921-2121 ou através do email enrique.espanholtotal@gmail.com.

                                 

Jesus, Pizza e Rock

No último Sábado (02) aconteceu o Culto “Jesus, Pizza e Rock” organizado pelo 
grupo de Jovens (Sinaleiro). Aproximadamente 250 pessoas estiveram reunidas 
para adorar a Deus com a Banda EloVital e degustar um saboroso buffet de pizzas.

Atos 20:35

RecadosTexto para reflexão

10 DOMINGO

11 SEGUNDA

12 TERÇA

13 QUARTA
Alda Dias da Silva
Eunice Oliveira Moreira

14 QUINTA
Angélica Pereira Souza Fornaciari
Paulo Henrique Rechenchoski Portugal

15 SEXTA
Cristiane Alzira Domingues Rocha
Mariana Santos Antunes

16 SÁBADO
Cristiano Renato Fregolão Kreuscher

Agenda

salienta que o trigo é uma semente que possui funções 

importantes: É necessário que alguém plante; possui fruto 

bom; alimenta aos outros; e morre para que a planta nasça.

Do mesmo modo, Jesus explica sobre a semente ruim. Em 

nossa tradução é usada a palavra Joio, mas para obter um 

entendimento real iremos chamá-la de falso trigo. No grego 

a palavra utilizada é zizanion. E aprofundando em 

pesquisá-la, descobrimos que até hoje essa planta existe e é chamada em árabe de 

zirwan. Podemos encontrá-la também como false wheat – trigo falso ou bastardwheat – 

trigo bastardo. 

A semente ruim também possuiu algumas características diferentes da semente 

boa: não é plantada; não dá fruto bom; não serve de alimento; e atrapalha ou não deixa 

outras plantas crescerem e frutificarem, roubando nutrientes, luz solar e água.

Nos versículos 28 e 29 quando os servos perguntam se é para arrancar o joio (falso 

trigo), são impedidos, pois poderiam arrancar o trigo também; isso levanta uma dúvida 

agronômica.

Quem conhece um pouquinho sobre horta, grama ou jardim sabe que quando as 

plantas, tanto a semente ruim quanto a boa, estão 

pequenas é fácil arrancá-las, fazendo o que chamamos de 

limpeza da área, deixando apenas a semente boa. Mas ao 

estudar e buscar mais sobre a recém descoberta de falso 

trigo ou trigo bastardo, descobrimos que o motivo pelo 

qual foram impedidos de arrancar o joio, é que quando as 

duas plantas são pequenas elas são idênticas, não 

permitindo visualmente, saber qual é o trigo verdadeiro ou o falso trigo. 

Podemos pensar então, que no decorrer do seu crescimento, ou na época que 

estiverem formando os grãos conseguiremos diferenciá-las. Mas, além disso não 

ocorrer, fica mais difícil a retirada do falso trigo sem mexer no trigo verdadeiro, pois o 

falso trigo continuará a parecer com o trigo verdadeiro e suas raízes estarão 

entrelaçadas com as raízes do trigo verdadeiro. 

Observamos no v.30, que é necessário deixá-los juntos até 

a colheita. Para entender o porquê, continuaremos a 

pesquisa sobre o falso trigo e o que Jesus disse em Mt 7:16 e 

7:20 “pelos frutos vos conhecereis”. Entendemos que a 

separação ocorre somente na colheita. 

Nesse caso, dos trigos falso e verdadeiro, é somente nessa 

etapa que ocorre a diferença visualmente percebida aos olhos humanos, ou seja, o falso 

trigo possui sementes escuras e o trigo verdadeiro, sementes claras. 

É somente nessa época que os servos poderiam colher as duas plantas sem correr o 

risco de jogar fora o trigo verdadeiro e ter a certeza que estariam separando a semente 

ruim e a semente boa.

Nessa parábola, Jesus nos ensina mais uma vez que, tudo o que ele pregou, ensinou 

e deixou de regra, possui fundamento real, basta que busquemos entendimento e 

revestimento do Espírito Santo.

Leia Mateus 13:36-43 – Explicação da Parábola do Joio.

Breno F. Rachid

Membro da IMCL

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! 

Recados

Aconteceu
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