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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

PRODUZINDO BONS FRUTOS
                                  

A frutificação faz parte do processo natural no 
desenvolvimento da vida vegetal, porém, existem 
algumas espécies que não produzem frutos. Em 
contrapartida, nós homens somos feitos à imagem e 
semelhança de Deus e todos nós somos chamados 
para frutificar, declarando em uma forma prática de 
vida que glorificamos ao nosso Deus. “Nisto é 
glorificado meu Pai, em que deis muito fruto” (Jo 
15:8a).

Vemos na Bíblia que a Oliveira é uma fonte para 
alimento, luz, higiene e cura, sempre existiram em grande 
quantidade por todo Israel. Elas crescem praticamente sob 
quaisquer circunstâncias: nas montanhas ou nos vales, nas pedras 
ou na terra fértil, porém, a primeira colheita de uma oliveira se dá 
no décimo quinto ano de vida, ela simboliza, principalmente, a 
fidelidade e a determinação. O Salmo 52:8 nos diz: "Eu, porém, sou 
como uma Oliveira que floresce na casa de Deus; confio no 
constante amor de Deus para sempre e eternamente."

Em Rm 11:16-26, o povo de Israel é 
comparado com a oliveira natural, valorizada 
por seu fruto, a azeitona, e suas benéficas 
propriedades. A comparação da boa oliveira é 
feita com a oliveira brava, chamada de 
“zambujeiro” é um arbusto que não produz 
frutos comestíveis, e nem sua madeira é 
aproveitável. 

Neste contexto, o apóstolo Paulo ensina 
que nós, cristãos de todos os povos, somos apenas os ramos bravos 
enxertados no meio dos ramos naturais "...e te tornaste 
participante da raiz e da seiva da oliveira...", que Deus estabeleceu, 
e nós os "ramos bravos,"temos o privilégio de beber, depois de 
salvos em Jesus, da árvore plantada e estabelecida, assim nos 
tornamos participantes da Graça de Deus, ilustrada pela raiz santa 
“E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua 
totalidade; se for santa a raiz, também os ramos o serão” (Rm 
11:16). Somos santos em Cristo, porque Ele (a raiz) é Santo.

Desta forma entendemos que podemos frutificar naturalmente 
através da presença do Espírito Santo em nós e assim, produzirmos 
bons frutos para a Glória de nosso Deus. Olhando para nossa 
realidade hoje, podemos nos alegrar no processo de frutificação 
para Deus? Reflitamos, devo me perguntar por que não frutifico? 
Como salvos em Cristo, creio que a pergunta deveria ser feita de 
outro modo: O que me impede hoje de frutificar para Deus?
Pense nisso, “E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos 
multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco” (Lv 26:9).

Tenha uma ótima semana na presença de Jesus!

                                    Rosan Fernandes de Souza
Membro IMCL

NOSSA
MISSÃO

Temos muito em comum com Naamã. Vivemos em uma época individualista, 

onde as aparências importam demais. Vestimos nossas armaduras de orgulho, 

tentando provar aos outros o quanto somos maduros, autossuficientes, 

espirituais e, até mesmo, humildes. Mas por dentro estamos doentes. 

Jesus tratou leprosos e sãos da mesma forma porque sabia que ambos 

estavam doentes. O jovem rico precisava ser curado de sua ganância, Zaqueu 

precisava ser curado de seus atos de corrupção, Pedro precisava ser curado de 

sua covardia. Para isso, as doenças precisavam ser expostas, a armadura 

precisava ser retirada, o orgulho precisava ser jogado no chão. 

Pense nesse momento nas armaduras que você tem carregado, e o mais 

importante, o que elas estão escondendo. Jesus veio para trazer cura e restaurar 

sua vida e seu caráter.

 

Maria Fernanda Monteiro – Psicóloga

Continuação no próximo boletim

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

continuação da pág. 03
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RecadosTexto para reflexão

29 DOMINGO
Fabio Augusto Razabone

30 SEGUNDA
Rosilda Moraes Lopes

31 TERÇA
Anderson Brasil Messias
Jair Vander Costa Carmezini
Edson José Alves
Ana Maria Clivati Faustino
Lidiane Soares

01 QUARTA
Fatima Doracy Pattero

02 QUINTA
Geovana Cristine da Silva Inocêncio
Angela Mendes de Souza
Lilian Engeroff Gonçalves
Lívia Maria Loureiro Fortes

03 SEXTA

04 SÁBADO

A CURA DE NAAMÃ

“Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e 

parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um 

mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua 

carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se 

indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente 

ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, 

e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não 

são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do 

que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E 

voltou-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe 

falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, 

porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado. 

Então desceu, e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de 

Deus; e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado”. (2 

Reis 5:9-14)

Reflita em 2 Reis 5:1-16

Naamã era o comandante do exército da Síria. Esse exército havia vencido Israel e 

Naamã exercera um papel fundamental nessa conquista. Ele era um homem respeitado, 

poderoso, rico e reconhecido por sua bravura. Mas havia um problema: Naamã possuía 

uma doença na pele, a lepra. 

Pouco se sabe obre a real definição dessa doença, descrita por alguns como 

Hanseníase. O que se sabe é que era uma doença crônica que acometia a pele, e que em 

Israel, aqueles que a possuíam eram excluídos da sociedade. Esse estigma era tão 

enraizado na sociedade judaica que mesmo na época de Jesus (e muito tempo depois), 

os leprosos eram considerados indignos de conviver em sociedade. Naamã, mesmo 

sendo sírio, provavelmente sabia disso, até porque havia em sua casa uma menina 

israelita, levada cativa após a vitória para servir sua esposa. É essa menina que traz uma 

solução para Naamã, que busca o rei de Israel, e posteriormente Elias, para ser curado. 

Lemos nesses versículos como ocorreu a cura física de Naamã, após sete banhos no 

Jordão. Mas se observarmos mais atentamente, vemos uma cura muito mais significativa 

ocorrendo: seu caráter, sua essência e sua identidade estavam sendo curados.

A cura interior de Naamã começa com a quebra de seu orgulho em diferentes 

situações: o profeta sequer sai de sua casa para recebê-lo (o que era um ultraje para um 

oficial tão reconhecido como ele), ele se vê na condição de se lavar nas turvas águas do 

Jordão, e, o mais importante: ele precisaria tirar sua armadura e mostrar sua fraqueza 

para todos. Grandes e pequenos, ricos e pobres, sírios e israelitas veriam a feia doença do 

comandante. Naamã relutou, mas obedeceu. Mostrou seu corpo doente e o banhou nas 

águas do rio. Demonstrou sua gratidão de forma pública a Deus e a Eliseu. Ele 

provavelmente não foi o mesmo depois disso. 

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! 

02 de Junho – Momento Mulher

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

Tema: “Você não é um acidente” ministrado pela irmã Jaqueline Medeiros de 

Souza. Você é nossa convidada especial, traga suas amigas para este momento 

de ministração dirigida especificamente ao público feminino!

03-05 de Junho - Acampamento de Inverno - JUVENIS

Com o tema "Nova Identidade", nosso acampamento 

acontecerá no Espaço de Convivência Metodista nos dias 3, 4 

e 5 de Junho, com início 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 informações, entrar em contato com a 

Aline, pelo (43) 9699-3898.

04 de Junho – Vigília na Mata

O Ministério de Intercessão juntamente com os Juvenis, convida toda a igreja a 

participar deste tempo de oração. Será na chácara da Igreja! Participe! Grandes 

coisas o Senhor tem feito!

11 de Junho - Encontro de Casais

Vem aí nosso Encontro de Casais! Será na chácara da Igreja 

com o Tema: “Polindo a Aliança, Renovando o Amor” 

ministrado pelo Pr. Carlos Cesar de Cornélio Procópio. 

Investimento R$ 150,00. Faça sua inscrição com o ministério 

de família ao final dos Cultos ou na recepção da Igreja! 

Invista no seu casamento!

04 de Junho – Não teremos Kings Kids

Devido ao feriado Municipal no dia 03/06 e também ao Acampamento de Inverno 

dos Juvenis não teremos nosso Encontro Kings Kids no próximo sábado. 

Retornamos com nossas atividades em 11/06.

Oremos pela Missão que irmãos/ãs da IMCL estarão desenvolvendo 

nesta semana:

- Pelos missionários que estão em Cassilândia/MS implantando o Reencontro 

com Deus;

- Pelos irmãos (ãs) que estão em missão no Egito;

- Pelo trabalho Evangelístico que o Ministério de Homens fará em São Sebastião 

da Amoreira;

- Pela viagem missionária dos Jovens para a Inglaterra.

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!

Agenda

Recados

continua na pág. 04.
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