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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

CRESCIMENTO E FRUTIFICAÇÃO 

“O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o 

cedro no Líbano. Plantados na Casa do Senhor, 

florescerão nos átrios do nosso Deus” Sl 92:12-13

Geralmente, quando nos sentimos 

pressionados, buscamos uma resposta de 

Deus. Mas se Deus nos coloca numa 

situação difícil é para nos refinar e 

fortalecer, e não para nos destruir!

Vamos fazer uma comparação com o 

exemplo que Deus nos dá das plantas e 

árvores. Quando uma árvore frutífera é 

plantada, ela enfrentará o sol quente, as tempestades e o 

vento. Se uma árvore jovem pudesse falar, provavelmente 

diria: “Por favor, tire-me daqui! Ponha-me num lugar onde 

não haja calor insuportável ou tempestades!”

    Se o jardineiro acatasse este pedido, ele a prejudicaria. 

As árvores resistem às tempestades e ao sol forte, 

espalhando suas raízes mais profundamente. A adversidade 

que sofrem é a fonte de sua grande estabilidade. A 

severidade da natureza faz com que elas procurem por outra 

fonte de vida. 

    Chegará o dia em que a árvore poderá enfrentar as 

maiores tormentas sem que sua habilidade de produzir 

frutos seja afetada.

   Se não fugíssemos tão prontamente das barreiras 

espirituais, nossas raízes teriam chance de ficarem mais 

profundas e fortes, e nossos frutos seriam muitos aos olhos 

de Deus.

   Seríamos árvores maduras que alegrariam ao Senhor, 

em vez de árvores arrancadas por falta de frutos.

“Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem 

tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar 

fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há três 

anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho; podes 

cortá-la; para que está ela ainda ocupando inutilmente a 

terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este 

ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. 

Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la” (Lc 

13:6-9).

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

Testemunhos do Encontro com Deus 

‘‘Estou maravilhada, o Encontro foi algo único e especial. As 

ministrações da Palavra trouxeram sabedoria e os 

momentos com o Espírito Santo proporcionaram cura e 

renovo para minha alma. O céu e a glória de Deus com 

certeza desceram entre nós naqueles três dias. Acredito que 

todas as pessoas deveriam participar e ter a oportunidade 

de estar face a face com DEUS, com o seu amor e com a sua 

infinita misericórdia.’’               

 Antônia Joselene de Oliveira

‘‘O Encontro com Deus me mostrou o quanto somos 

dependentes de Deus. Que alguns vazios somente o Senhor 

preenche. Hoje sinto que vivendo sua palavra, estou muito 

mais próximo do que Ele quer para minha vida.’’                                 

Paulo Henrique R. P. Pantoja

‘‘Participar do Encontro, me proporcionou estar mais 

próxima deste Deus único e maravilhoso que sirvo com 

muita gratidão e amor. Sentir o renovo do Espírito Santo e 

degustar de sua infinita graça foi algo sobrenatural em 

minha vida, por este motivo recomendo que homens e 

mulheres venham se colocar a disposição em estar Face a 

Face com Deus, pois o resultado será tremendo e único para 

o seu crescimento Espiritual.’’ 

Bianca Marcela dos Santos

Continua na pág. 02
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RecadosTexto para reflexão

01 DOMINGO
Clair Torres de Oliveira
Eliana Panisio Scalassara
Julio Toshio Akagui
Paulo Henrique da Silva
Genésio Pereira Carvalho

02 SEGUNDA
Thiago Vinicius Belo Borges
Isabella Belo Borges

03 TERÇA

04 QUARTA

05 QUINTA
Ana Julia Gonçalves
Vivianne Vernillo dos Santos Oliveira
Vanderlei Marques de Souza
Fernando Carlos de Barros

06 SEXTA
Viviane Vitor Barrozo Garcia Cid
Rita de Cassia Rodrigues Oliveira

07 SÁBADO
Marina Bertoncini de Andrade

   Não devemos evitar aquilo que Deus envia, é para nosso amadurecimento.

  O salmista Davi faz uma tremenda relação entre a ofensa, a lei de Deus e nosso 

crescimento espiritual. Ele escreveu no Salmo 1:1-2: “Bem aventurado o homem... 

(cujo) prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite”.

  No Salmo 119:165, ele fala mais sobre as pessoas que amam as leis de Deus: 

“Grande paz têm os que amam (ou têm prazer) na tua lei; para eles não há tropeço”.

   O versículo 3 do Salmo 1, finalmente, descreve o destino de tal pessoa: “Ele é 

como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu 

fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido”

   Em outras palavras, o crente que decide ter prazer na Palavra de Deus em meio à 

adversidade evitará se sentir ofendido.

Ele será como uma árvore cujas raízes ficam mais profundas, às quais o Espírito 

providencia força e alimento. O seu espírito será profundamente irrigado 

diretamente do poço de Deus. Isso fará com que ele amadureça a ponto de a 

adversidade se tornar um catalisador (estimulador / incentivador) de frutos.

Assim podemos compreender melhor a interpretação de Jesus sobre a parábola 

do semeador. “Semelhantemente, são estes os semeadores em solo rochoso, os 

quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si 

mesmos, sendo, antes, de pouca duração; em lhes chegando a angústia ou a 

perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam (ofendem/revoltam)”. (Mc 

4:16-17)

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! 

05 de Maio - Momento Mulher

Nesta quinta às 19h30, no Salão Social, teremos nosso Momento Mulher com o 

Tema: “Mulher Inesquecível” ministrado pela Missionária Dinair Rodrigues. Você é 

nossa convidada especial, traga suas amigas para este momento de ministração 

dirigida especificamente ao público feminino!

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!

08 de Maio - Café das Mães

Mamãe, você é nossa convidada especial, para o tradicional Café das Mães que 

acontecerá no salão social às 8h. Pegue seu convite nas Salinhas com o professor(a).

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$ 30,00. Inscrições com o Diego pelo (43) 8445-

5291.

15 de Maio - Dia Nacional da Oferta Missionária

A Campanha Nacional da Oferta Missionária tem contribuído 

para a expansão do Reino de Deus nas 

. Na REMNE, parte dos 

valores serão destinados para fortalecer a presença metodista 

nas cidades de Maceió, Alagoas e Feira de Santana, na Bahia. 

Na REMA é criar recursos para enfrentar as longas distâncias 

entre os Campos Missionários. 

A Expectativa Nacional é de R$ 750.000,00 (setecentos e 

cinqüenta mil reais). Ore, Doe, Abençoe!

Escola Bíblica Dominical 
Iniciamos um estudo bíblico sobre o Livro de Lamentações de Jeremias! Convidamos 
toda Igreja a participar deste tempo precioso de busca e conhecimento da Palavra!

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!

Atendimento Pastoral
“Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, 
ungindo-o com azeite em nome do Senhor” (Tiago 5:14).
Você que é membro e está passando por uma enfermidade ou necessita de uma 
visita, entre em contato pelo fone: 3324-7768 e agende um horário.

das Regiões 

Missionárias da Amazônia e do Nordeste

Agenda

Recados
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