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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

FALANDO AO CORAÇÃO.

SUPERANDO AS BARREIRAS PELO AMOR

“Em todas estas coisas somos mais que vencedores por 

meio daquele que nos amou” Rm 9:37

    Na década de 1950, quando estudante em 

São Paulo, tive o privilégio com outros colegas, 

de conhecer e ouvir Helen Keller, uma notável 

mulher, que conseguiu vencer uma terrível 

barreira da cegueira e da surdez, que a 

acometeu quando ainda era uma criança. Não 

tenho lembrança de suas palavras, mas de sua 

figura marcante que irradiava ternura e 

encantamento.

  É impressionante a história daquela menina, que até os 7 

anos viveu na mais completa escuridão e no mais profundo 

silêncio, teve sua vida transformada graças à dedicação de 

uma jovem professora.

  Em seu livro autobiográfico: “a história da minha vida”, 

com mais de 30 edições e traduzido para várias línguas, ela 

nos conta como venceu a cegueira e, apesar da surdez, 

aprendeu a falar. O livro contém inúmeras cartas que 

escreveu e recebeu e que nos inspiram em como as barreiras 

podem ser superadas, especialmente pela força do amor.

  Helen Keller escreveu 14 livros, traduzidos em mais de 50 

línguas. Recebeu títulos e diplomas de várias universidades, 

como de Harvard, da Escócia, da Alemanha, da Índia e da 

África do Sul. No Brasil, recebeu condecoração da ordem do 

Cruzeiro do Sul.

 Wilson Churchill, primeiro ministro da Inglaterra, 

escreveu sobre Helen Keller dizendo: “Helen Keller é a maior 

mulher de nossa época”.

 Escritora, conferencista, ativista social, que lutou pelos 

direitos dos trabalhadores e pela emancipação das mulheres 

da sua época, colocou o Evangelho Social de Jesus em prática 

pelo o qual aprendeu na leitura da Bíblia, pela fé de sua 

professora e de familiares e amigos cristãos que lhe 

transmitiam o amor.

  O que levou esta notável mulher a vencer tão grandes 

barreiras?

   Não há dúvida que sua inteligência, aliada à sua enorme 

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

Encontro com Deus

Estive no Encontro com 

Deus no último fim de 

semana. Foram 03 dias 

onde pude ver o agir de 

Deus na vida dos 128 

homens e mulheres que ali 

estavam. Nosso Pai é um 

Deus de surpresas e 

maravilhas. Depois de 

doze anos vendo vidas 

sendo curadas, ainda sou 

surpreendida pelo agir do 

Espírito Santo.

Thalita P Flavio Rodrigues 

Coordenadora

Testemunho

Para nós, mãe e filha, o Encontro com Deus foi 
maravilhoso, estar na presença do Pai o tempo 
todo, sentir o seu toque nos ensinando, nos 
curando, nos dando tanto amor, e gerando 
transformação por Jesus Cristo. Tudo o que 
queremos é estar em Seus braços para sempre.

Jane e Juliana Macedo

Continua na pág. 02
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RecadosTexto para reflexão

24 DOMINGO
Eliane Canuto Gouveia Cidade

25 SEGUNDA
Maria Franciscao dos Santos
José Yochio Akiyoshi
Camila Santos Godoy

26 TERÇA
Alexandre Domingos de Lima

27 QUARTA
João Pedro Santos Moreira

28 QUINTA
Reginaldo Azevedo da Rocha
Elizabete Trevisan Pamplona

29 SEXTA
Marli Montanini
Marli Guarnieri Passos
Jaime Louza

30 SÁBADO
Amanda Vanessa Prestes Gomes

vontade de aprender, não seriam suficientes sem a ajuda de sua extraordinária 

professora chamada Anne Mansfield Sulivan. 

Os pais de Helen tentaram nos primeiros anos buscar todos os recursos 

disponíveis na época para que, de alguma maneira, pudesse resolver seu problema, 

mas muito pouco conseguiram. Então, em 1887, contrataram a professora Anne 

Mansfield Sullivan para acompanhar e ajudar a menina cega e surda. Por 30 anos, 

Anne Sullivan foi os olhos, os ouvidos e as mãos de Helen Keller.

  Sobre a chegada da professora, Helen escreveu: “No início eu era apenas uma 

pequena massa de possibilidades, foi minha professora quem as desdobrou e 

desenvolveu. Quando ela veio tudo em torno de mim passou a exalar o amor e alegria 

e se tornou cheio de significado. Desde então ela nunca deixou passar uma 

oportunidade de ressaltar a beleza que há em tudo, nem cessou de tentar em 

pensamento, ações e exemplos, tornar a minha vida doce e útil. Foi o gênio da minha 

professora, sua rápida solidariedade, seu amoroso tato, que tornaram tão bonitos os 

primeiros anos de minha instrução.”

  Se a vida de Helen Keller, seus escritos, seu testemunho e sua personalidade, 

causam ainda tanto espanto, isto nos faz pensar em como é importante termos o 

apoio, o amor e o cuidado de pessoas que nos cercam. Ninguém é uma ilha. Todos nós 

precisamos de apoio, de cuidado e afeto, e, especialmente, de aceitação. Jesus nunca 

rejeitou ninguém. Não fazia qualquer acepção de pessoas. A todos e todas recebia e 

as tratava com igual amor. Vivemos em um mundo em que a vida é tratada com 

desdém. Muito estão perdendo a vida por causa da desordem em nossos mundos, 

causada pelo pecado que esfria o coração de muitos.

  Helen Keller trocou muitas cartas com pessoas que ajudaram na sua formação. 

Entre estas está a que trocou com o Bispo da Igreja Episcopal, Rev. Philips Brooks. No 

meio de suas dúvidas perguntou ao Bispo sobre Deus: “Por favor, me diga alguma 

coisa que o Senhor sabe sobre Deus. Fico feliz de saber sobre meu Pai querido, que é 

bom sábio.”

  O Bispo respondeu: “Não vejo como possamos deixar de pensar em Deus, quando 

Ele é tão bom para nós o tempo todo. Deixe-me dizer como acho que possamos 

conhecer nosso Pai celestial. É pelo poder do amor que está em nosso coração. O 

amor está na alma de tudo. O que não tem o poder do amor deve ter uma vida muito 

árida mesmo... E, assim Deus, que é maior e mais feliz de todos os seres, é o mais 

amoroso também. Todo o amor que está em nosso coração vem dEle... E, Jesus, que é 

seu Filho, veio ao mundo nos contar mais sobre o amor do Pai. Se você ler as palavras 

dEle, verá como o seu coração está cheio do amor de Deus... Helen, Ele ainda ama os 

homens e nos ama e nos diz que precisamos amá-lo. Portanto, o amor é tudo.”

   “Por três motivos agradeço a Deus todos os dias de minha vida: Agradeço-lhe 

profundamente a oportunidade de conhecer suas obras; agradeço-lhe 

profundamente a dádiva de ter em minhas trevas a lâmpada da fé; e, acima de tudo, 

agradeço do fundo do coração o fato de ter outra vida para ansiosamente aguardar- 

uma vida de júbilo com luz, flores e canções celestiais.”

  E ela nos diz ainda: “As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser 

vistas nem tocadas; mas o coração as sente.”

   Mesmo não tendo visão e audição perfeitas, os olhos da alma e os ouvidos do 

espírito podem nos levar às mais profundas realidades da vida, que não estão apenas 

no mundo natural, mas no mundo espiritual, pois a Palavra de Deus nos diz que há 

muito mais do que podemos ver ouvir: “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o 

que Deus tem preparado para aqueles que o amam” 1 Co 2:9.

 De todo coração, no amor de Jesus,

Bispo Richard dos Santos Canfield.

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! 

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 - XIII Encontro de Mulheres a Distância
A Sociedade de Mulheres convida todas as mulheres a participarem do XIII Encontro 
de Mulheres a Distância que acontecerá no Salão Social das 8h às 11h do dia 30 de 
Abril. Será um momento de crescimento e comunhão com as irmãs.

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).

01 de Maio - Escola Bíblica Dominical (Classe de Adultos)
No próximo domingo iniciaremos um estudo bíblico sobre o Livro de Lamentações de 
Jeremias! Convidamos toda Igreja a participar deste tempo precioso de busca e 
conhecimento da Palavra!

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 King’s Kids às 14h. Venha com seu filho, vestidos com 
roupa de ginástica e traga muita disposição!

13 e 14 de Maio - Ogro’s Day
Nos dias 13 e 14 de Maio, o grupo de jovens estará realizando na 
chácara um momento só para os homens. Será um fim de semana 
de comunhão entre os irmãos e com Deus. O Ogro’s Day tem um 
investimento de R$ 15,00.  
Inscrições com o Diego (43) 8445-5291.

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!

Notas de Falecimento
- Ivania Liberatti, 59 anos, ocorrido em 14/04/2016, mãe do irmão Vinícius Donadio 
e sogra da Jaqueline (Ponto Chamonix).
- Maria Selma da Silva, 50 anos, ocorrido em 15/04/2016, mãe da nossa irmã Luana 
Camargo (Jovens/Intercessão).

Agenda

Recados
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