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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

MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA DA IGREJA

Refletindo sobre a Palavra de Deus: Atos 9:1-25

 Muito se fala da igreja de Antioquia quando se 
pensa na mobilização da igreja para a missão. 
Entretanto, a igreja de Damasco merece ser 
destacada aqui para a nossa motivação e 
reflexão.

1. Aceitando os novos convertidos e as novas 
vocações.

 Vemos que Ananias, inicialmente, teve dificuldades em 
aceitar a recomendação do Senhor; porém, quando soube 
que Saulo havia sido vocacionado para o ministério,rompeu 
todas as barreiras e foi orar com ele. Apesar de todas as 
notícias desfavoráveis quanto à pessoa de Saulo, a igreja 
mobilizou-se e o recebeu, dando espaço para o Ministério.

 

2. Suprindo necessidades emocionais, materiais, 
espirituais e físicas.

 Ananias mudou o tratamento para com Saulo. Antes era 
“esse homem” depois, “Saulo, irmão”. Para alguém que 
estava passando por uma transformação tão profunda, sem 
ver e sem comer há três dias, um tratamento carinhoso, de 
irmãos, deve ter sido tremendamente confortador. As 
necessidades emocionais do homem de Deus em missão não 
podem ser desprezadas pela Igreja.

  A igreja de Damasco ofereceu ao recém-convertido 
alimentação boa e forte. “Sentiu-se fortalecido” é o que diz o 
texto. A preocupação e a mobilização da igreja, neste 
sentido, são um grande desafio. Temos nos acostumado a 
dar restos e não primícias para a obra missionária.

  Saulo, devido à luz muito forte que brilhou a caminho 
para Damasco, ficou com problemas na vista. Era um jovem, 
no vigor dos anos, sem poder enxergar. Através da oração de 
Ananias ele “viu” o primeiro milagre em sua própria vida. 
Voltou a enxergar! Seja em oração ou providenciando 
recursos médicos, a igreja precisa mobilizar-se para 
entender as necessidades físicas dos missionários.

 E quanto às necessidades espirituais? O texto nos 
informa que Saulo ficou “cheio do Espírito” e foi “batizado”. 
Recebeu o selo da sua salvação e selou seu compromisso 
para com a Igreja de Cristo. Houve uma mobilização da 
igreja para que estas bênçãos acontecessem.

Café das Mães

No último domingo (08), um delicioso café foi preparado para as mamães! 

Agradeço a todos que oraram e ajudaram em mais esse projeto, muitas mães 

foram impactadas e com as suas forças renovadas pelo nosso Deus 

maravilhoso. Contamos com a presença de 120 mães, a maioria acompanhada 

de seus filhos e família.

Flaviana - Ministério Infantil Geração Criança

Testemunho

As palavras são insuficientes para descrever a emoção que senti em participar 

do café da manhã em homenagem as mães, queria destacar o amor, o carinho e 

a dedicação da equipe organizadora de todo ministério infantil, que fez tudo sair 

com tamanha perfeição; os louvores cantados e a palavra que foi ministrada a 

todas as mães emocionaram e deixaram o café ainda mais especial. Enfim, foi 

maravilhoso e inesquecível!

Ivone Calixto Gouveia e Família 

Continua na pág. 03

NOSSA
MISSÃO

Apresentar a todos o nosso 
maravilhoso Salvador e 

Senhor Jesus Cristo, 
o único caminho para Deus.

Pregar a Palavra de Deus 
em todos os lugares, ensinar 

as pessoas a amar, 
guardar e obedecê-la.

Integrá-las ao corpo de 
Cristo, possibilitando a todos 

o conhecimento e a 
descoberta de seu dom 

espiritual, para poderem 
exercer seu ministério e 

frutificar.

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Células

Alexandre Brianez

Jurandir Sérgio de Souza

Secretaria e Administração

Eudes Dias

Tesoureiro

Cilonice Santos Antunes

Comunicação e MKT

Flaviana F. de Souza

Crianças

Manoel Nascimento e
Maria Rita Silva

Diaconia

Rita de Cassia R. Oliveira

Ensino

Ministério Pastoral

Família

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Aline Siqueira Pedroso

Juvenis

Ricardo V. de O. Cruz

Música

Nelson Luiz

Missões

Rosmeire Pereira da Silva

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens e AMAS

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza



0302 Notícias Pastoral

I Tessalonicenses 5:15

RecadosTexto para reflexão

15 DOMINGO
Maria Layde de Souza
Maria Alves Batista
Jayson Hashimoto Hayashi

16 SEGUNDA
Gisele Martins
João Eugenio Cornelian Filho
Cleusa Mayumi Sato Cachione F. Santos
Simone Hireman de Paula

17 TERÇA
Eliana Sato Yoshioka

18 QUARTA
Fernanda Caroline Ferreira Hamano

19 QUINTA
Magda do Espirito Santo Pierrin
Arlei Aparecido de Oliveira

20 SEXTA
Karina da Silva Rodrigues

21 SÁBADO
Antonio Florentino de Paula
Fernando Paulo Smaniotto

2. Segurando as pontas das cordas
“Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-
no pela muralha”.( At 9:25)
  Já vimos que a igreja de Damasco deu abertura para o início do ministério de 
Saulo. Ele já estava “pregando, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus era 
o Cristo”. Em virtude disso começou a ser perseguido e ameaçado de morte. O que 
faz a igreja? Mobilizou-se através de agentes secretos que descobriram o plano? Se 
fizeram de inocentes e imaturos? Não, criam que Deus podia guardar e proteger a 
vida de Saulo, mas também sabiam que não deviam tentar ao Senhor. Tiveram bom 
senso.
  Imaginando a cena: Saulo escondido e encolhido dentro de um cesto que descia 
beirando o muro da cidade. Quem segurava as pontas das cordas? A resposta é: a 
igreja de Damasco. Temos aqui uma lição de associação. Alguém vai e 
outros sustentam.

 Extraído - Paixão Missionária

Obstáculos da Oração
(Leia os textos abaixo)

Apocalipse 5:8
O texto diz que nossas orações estão diante de Deus, portanto, Deus ouve nossas 

orações. Entretanto, pode haver obstáculos que impedem as orações de chegarem a 
Deus. O que impede nossas orações de serem respondidas?

1- Pecado - Isaías 59.1-3, João 9.31
2- Ter outros deuses - Ezequiel 14.1-3
3- Incredulidade, falta de fé, dúvida - Tiago 1.6-7
4- Desobediência à Bíblia - Provérbios 28.9, Zacarias 7.11-13
5- Rebeldia - I Samuel 24.6
6- Avareza - Provérbios 21.13
7- Soberba - Jó 35.12, I Pedro 5.5-8
8- Falta de perdão com irmãos - Mateus 5.23-24; Se Deus não aceita oferta, 
imagine orações.

Se você tem praticado estas coisas, precisa se arrepender hoje, para que suas 
orações sejam ouvidas por Deus e nada impeça que elas sejam respondidas.

“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém 
pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a 

propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também 
pelos de todo o mundo”. (I João 2:1-2)

Pr. Davis Roberto Daniel

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! 

HOJE - Dia Nacional da Oferta Missionária
A Igreja Metodista se mobiliza para a Campanha Nacional da Oferta 
Missionária. As ofertas são destinadas em favor dos projetos nas 
Regiões Missionárias da Amazônia e do Nordeste (Rema e Remne). 
Aprendemos em uma das frases de John Wesley, fundador da Igreja 
Metodista, que é necessário fazer o nosso melhor sempre. “Faça todo o 

bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que 
você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, 
para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder” (John Wesley). 
Ore, Doe , Abençoe!

26 de Maio - Churrasco Missionário
Não fique de fora! Adquirindo o convite você contribui com as 
viagens missionárias e saboreia um delicioso churrasco!
Horário: 12h – Na chácara da IMCL
Convites e informações com Betão pelo fone: (43) 9952-0438 ou 
na recepção da Igreja.

03-05 de Junho - Acampamento de Outono - JUVENIS
Com o tema "Nova Identidade", nosso acampamento acontecerá no 
Espaço de Convivência Metodista nos dias 3, 4 e 5 de Junho, com inicio 
no dia 3, sexta-feira, às 18h. O encontro tem um investimento de R$ 
100,00. Você, que tem entre 12 e 17 anos é nosso convidado. Para 
inscrições e dúvidas, entrar em contato com a Aline, pelo (43) 9699-
3898.

11 de Junho - Encontro de Casais
Nosso encontro de Casais está chegando. Aguardem.

Homens ao Máximo
Estão abertas as inscrições para novas turmas do Curso Homem ao Máximo. Este 
Curso revela o plano de Deus em relação à identidade e às responsabilidades do 
homem, descobrindo o propósito de Deus para sua vida e sua família. Informações e 
inscrições com Everaldo pelo fone: (43) 9629-8539. 

Oremos pelo Ministério Nação da Cruz
Nos dias 21 à 28 de Maio, um grupo de 08 irmãos(ãs) estará em viagem para o Egito a 
serviço do Reino, através do Ministério Nação da Cruz. Oremos pela viagem e pelo 
trabalho, para que voltem com muitos frutos!

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
- Antonio Zamariam ,85 anos, em 06/05/2016 padrasto da nossa irmã Judith 
Cristina, mãe do Vinícius (louvor).
- Tereza Sawasaki ,62 anos, em 08/05/2016, irmã do nosso irmão Alberto Sawasaki 
(Massa) e cunhada de Lenice Sawasaki.
Oremos pelas famílias!

Agenda

Recados

Pastoral

Continuação da pág. 01

Para onde vai o valor arrecadado do Churrasco Missionário?

Nas viagens missionárias nacionais e internacionais. Desde de 2012, o Senhor 
tem chamado missionários locais a desenvolverem trabalhos de implantação de 
Encontros com Deus e Reencontros. Através de eventos como este, tivemos a 
oportunidade de levar o Evangelho no Peru (2012), no Panamá (2014/2015), 
Paraguai (2014/2015), Cassilândia/MS (2014/2015). Para este ano temos o 
desafio de fazer duas viagens ao Panamá e Cassilândia/MS. Contribuindo, você 
ajuda na expansão do Reino de Deus. A missão se faz orando, indo e 
contribuindo!!
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