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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

Quero isso pra mim também

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à 

comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos 

estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e 

sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam 

mantinham-se unidos e tinham tudo em comum”. 

Atos 2:42-44

Lendo esse conhecidíssimo texto do livro de Atos, destaquei 

três características daquela igreja nascente que quero continuar 

desenvolvendo em minha própria vida. Compartilho com você:

1.Aquela era uma igreja consistente:

“Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no 

partir do pão e nas orações” (v.42).

Consistência; estabilidade; persistência; perseverança. 

Consistência, penso nessas palavras como sinônimas nesse 

sentido.

A igreja se renovava; mas mantinha a sua consistência.

Algumas semanas atrás, visitando o Rev. Larry Brown em 

Nashville, vendo-o já fisicamente frágil ao completar 90 anos de 

vida, pensei em como aquele irmão tem vivido uma vida estável; 

persistente; consistente. É característica importante na vida do 

homem e da mulher de Deus.

2.Aquela era uma igreja temente a Deus:

“Em cada alma havia temor...” (v.43).

Pessoalmente gosto de definir temor como “amor cheio de 

reverência”. Meu relacionamento com Deus é um relacionamento 

de pai e filho. Mas sei que, tendo me adotado como filho, Ele 

continua sendo o Rei dos Reis; o Senhor dos Senhores; o Eterno.

Esse temor, na vida da comunidade primitiva tinha uma 

conseqüência muito concreta: “muitas maravilhas e sinais” 

aconteciam no meio deles.

3.Aquela era uma igreja generosa:

“Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em 

comum”. (v.44)

Ali havia uma responsabilidade intensa de uns para com os 

outros. Estavam dispostos a compartilhar e, quando viam uma 

necessidade, buscavam supri-la.

Generosidade é característica fundamental de um povo que 

serve a um Deus tão generoso a ponto de nos dar Seu próprio filho.

Consistência, Temor e Generosidade: eu quero isso pra minha 

vida. E orando para que Deus me ajude nesse sentido, oro por você 

também.
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

Dia do Pastor(a) e Bispo(a) Metodista

No último Domingo (10), comemoramos o dia do Pastor(a) e Bispo(a) 
Metodista. Tivemos a oportunidade de demonstrar nossa gratidão aos Pastores, 
Pastora e Bispo de nossa Igreja. Pedimos que a igreja continue em oração por 
eles e por suas famílias.

Formatura do CDV

Também aconteceu no último domingo a 
formatura de mais uma turma do Curso de 
Desenvolvimento Vocacional (CDV), onde 21 
formandos foram encaminhados para o 
trabalho nos ministérios. Foi um tempo de 
testemunhos e alegria em servir ao Senhor!



0302 Notícias Pastoral

21 de Abril - Reunião Geral do Ministério de Música 

Convidamos os membros do Ministério de Música, para nossa reunião que será na 

chácara da Igreja à partir das 11h.

24 de Abril - Encontro dos Professores do Ministério de Ensino

Convocamos todos os professores do Ministério de Ensino para mais um Encontro, 

que acontecerá às 8h no Salão Social.

29-30 de Abril - Fim de Semana em Oração

O Ministério de Homens e o Ministério de Intercessão convidam 

a Igreja para participar desses dois dias de Oração na Mata 

“Mantendo a Chama Acesa” na Chácara da Igreja.

A saída será da Igreja às 20h para ambos os dias. Informações 

com Everaldo (M.Homens) ou Mayumi (M.Intercessão). Não 

deixe de participar!

30 de Abril e 01 de Maio - Acampamento Pais e 

Filhos e Piquenique da Família!

O Piquenique na Chácara da Igreja está chegando. 

Teremos o Acampamento de pais e filhos no Sábado 

(30) à partir das 20h, e no domingo à partir das 9h 

teremos momentos com muita diversão, esportes, 

passeios a cavalo e piscina. Compre seu convite ao 

final dos Cultos ou na recepção da Igreja!

Investimento: 

30/04 sábado - R$ 8,00 - Acampamento 

01/05 domingo - R$ 13,00 - Piquenique (crianças até 8 anos pagam R$ 7,00).

07 de Maio – Tarde das Mamães no Kings Kids 

A equipe King’s Kids juntamente com as crianças e juniores estão 

preparando uma tarde especial para você mamãe! Será no nosso 

Encontro KK às 14h. Venha com seu filho, vestidos com roupa de 

ginástica e traga muita disposição!

                                 

Reforma do Prédio de Educação Cristã
Estamos realizando uma 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 (43) 3026-5012 e 
(43) 9921-2121 ou através do email enrique.espanholtotal@gmail.com. Isaías 40:28

RecadosTexto para reflexão

17 DOMINGO
Vinícius Rocha Netto
Tainah Alfredo Navarro
Cleber de Oliveira Netto
Leandro Matias do Nascimento

18 SEGUNDA
Gabriel Bernardi Violato
Juliano Monteiro
Rodrigo Sartori Ranucci
Maria de Fátima Moreira
Arthur Araújo Kloster

19 TERÇA
Celi Tavares Guarido
Amilton Nunes Pereira
Helio Antonio Lopes
Julia Rezende Silva

20 QUARTA
Alceu Anderson Pinheiro Poly

21 QUINTA
Leandro da Silva Paim
Isabela Jung Barbosa

22 SEXTA
Rosan Fernandes de Souza
Geovanna Lopes P de Arruda
Célia Regina Nicoletti Macarini

23 SÁBADO

Agenda

TRANSFORMAÇÃO PELA RENOVAÇÃO DA MENTE

 

O verbo “transformar-se”, em Romanos 12:2, poderia ser traduzido como 

“sede transformados.” O apóstolo está apresentando aos romanos a necessidade 

de que vivessem continuamente em mudanças. É natural que o filho gerado no 

novo nascimento venha a crescer. A vontade de Deus é que ele cresça até o pleno 

conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, Ef. 4:13-14; Os 6:3. A 

renovação da mente pela ação constante da palavra é a força geradora da 

transformação espiritual. 

Por que é preciso haver renovação da mente?

Quando o homem aceita a Cristo, traz consigo a maneira de pensar do 

mundo. Tais padrões são incompatíveis com a moral cristã. Ao dedicar sua vida a 

Deus ele não pode mais nem pensar e nem agir como o mundo. Precisa ter a mente 

de Cristo, I Co. 2:16.

A transformação pela renovação da mente é um processo contínuo, 

efetuado pelo Espírito de Deus, porém acompanhado pela vontade do crente. 

A proteção da mente.

Pensando na necessidade do crente ter uma mente protegida, Paulo 

exortou: “tomai, também, o capacete da salvação...” Ef. 6:17. Quando o apóstolo 

orienta-nos a termos uma nova mentalidade é exatamente porque ela é o alvo 

direto de satanás. O uso do capacete da salvação indica não só a proteção da 

mente, mas também sua renovação, eliminando maus hábitos de personalidade, II 

Co. 11:3; Cl. 3:5-8; Hb. 8:10.

A mente do cristão é ponto estratégico para o ataque de satanás. Foi assim 

que, no Éden, ele conseguiu convencer a Adão e Eva de que não morreriam se 

pecassem, levando-os a desobedecer a Palavra de Deus. Jesus foi explícito ao dizer 

que do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, 

furtos, falsos testemunhos, Mt. 5:19. Nessa referência, coração tem relação direta 

com a mente.

O apóstolo Paulo também colocou em destaque a atuação de Satanás na 

mente com o intuito de corromper e degenerar, II Co. 11:3; I Tim. 4: 1-2. A mente é 

a faculdade que gerencia nosso corpo, nossas atitudes. É a sede da memória e do 

raciocínio. Somos o que pensamos. Por isso ela é visitada por satanás. A renovação 

da mente é um processo contínuo, que teve seu início no Novo nascimento e durará 

até partirmos para estarmos com Cristo. Isso nos leva a uma vida espiritual de 

grande profundidade.

PARA MEDITAR NA SEMANA

Segunda   Aperfeiçoamento dos santos  Ef 4:7-16 

Terça         Fazer morrer a natureza terrena Cl 3:5-11

Quarta       Do coração procedem os maus desígnios Mt 15:1-20

Quinta A atuação de satanás na mente II Co 11:1-6

Sexta      Consciência cauterizada  I Tm 4:1-12

Sábado      A nova aliança gravada no coração Jr 31:31-40

Domingo    A utilidade das Escrituras II Tm 3:10-17

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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