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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

PARA ANDAR SOBRE AS ÁGUAS, É PRECISO SAIR DO 

BARCO

Quero convidá-lo para uma caminhada.

Entre outras coisas, a Bíblia é uma lista de caminhadas 

inesquecíveis. A primeira foi dada pelo próprio Deus, que, como 

sabemos, costumava caminhar pelo jardim na hora mais fresca 

do dia. Via de regra, porém, Deus convidava alguém para 

caminhar com ele.

Houve a difícil caminhada empreendida por Abraão com seu 

filho Isaque à região de Moriá. A caminhada libertadora de 

Moisés, acompanhado dos israelitas, por um terreno 

normalmente ocupado pelo mar Vermelho, e a penosa 

caminhada que o fez vagar pelo deserto por quarenta anos. 

Houve a caminhada triunfante de Josué ao redor de Jericó, a 

caminhada reveladora dos discípulos para Emaús, a caminhada 

interrompida de Paulo para Damasco. Também uma 

caminhada tão triste e santa que recebeu nome próprio: do 

Pretório ao Gólgota, denominada Via Dolorosa.

Mas talvez a caminhada mais inesquecível de todas tenha 

sido feita por Pedro no dia em que saiu do barco e andou sobre 

as águas. Inesquecível não tanto pelo lugar em que aconteceu 

mas pelo lugar sobre o qual Pedro andou e por quem o 

acompanhou. Acho que foi a melhor caminhada de toda a sua 

vida.

A caminhada de Pedro serve de convite para todos os que, 

como ele, querem dar um passo de fé e experimentar mais do 

poder e da presença de Deus. Que andar sobre as águas seja a 

metáfora para fazer, com a ajuda de Deus, aquilo quer seria 

impossível por meios próprios. Como isso pode acontecer? As 

escrituras apresentam um padrão muito bem delineado do que 

ocorre na vida que Deus quer usar e melhorar.

Portanto, aprendemos as habilidades essenciais para se 

“andar sobre as águas”: discernir o chamado de Deus, 

transcender o medo, arriscar a ter fé, lidar com o fracasso, 

confiar em Deus.

Quero convidá-lo para uma caminhada sobre as águas. 

Lembre-se de uma coisa: para andar sobre as águas é preciso 

sair do barco.

                
Extraído do livro: Venha andar sobre as águas.

Encontro Nacional de Capacitação para Mulheres da Igreja Metodista

"Mulheres nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada"

Como é bom vivermos em comunhão! Foi um tempo precioso aonde pudemos 
presenciar mulheres de 24 a 73 anos reunidas para se capacitarem a servir o 
Senhor em suas Igrejas e ir além. Entender que a santificação não pode ser 
somente para usufruto próprio ou e sim "SANTIFICAR-SE PARA SERVIR’’

Marina Brianez Rodrigues

Acampamento de Juvenis

No último fim de semana, aconteceu mais um Acampamento de Juvenis, com a 
participação de 140 pessoas, sendo 95 Juvenis da IMCL, e a presença do Bispo 
João Carlos e dos pastores Petrechi, Don Carlo e Fábio! Foi uma benção onde 
Deus agiu poderosamente! Os juvenis saíram de lá, realmente com uma nova 
identidade em Jesus!    

Aline Pedroso 

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 com a 

Diaconia e participe!

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
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Colossenses 4:5

RecadosTexto para reflexão

12 DOMINGO
Marilda Guilherme Maciel
Beatriz Nicoletti Macarini
Mario Pereira Passos

13 SEGUNDA

14 TERÇA

15 QUARTA
Leilane Peres Rodrigues  da Silva
Maria Iraides Libardi
Patrícia Simões Tuca

16 QUINTA

17 SEXTA

18 SÁBADO
Rosângela Ferreira da Silva
Sérgio Cavalcanti dos Santos
Davi de Souza Flavio

A BÍBLIA

Para os cristãos, a Bíblia constitui-se no mais importante 
livro. Através da palavra de Deus, encontramos subsídios para 
viver uma espiritualidade genuína.
A Bíblia é de fato a palavra de Deus?
John Wesley (fundador do metodismo) fez uma importante 
declaração a respeito da veracidade da Bíblia: Que os homens 

bons ou os anjos, não podem ser os inventores dela, pois na Bíblia há inúmeras frases 
dizendo: ̈ Assim diz o Senhor... ̈  frases que só podem ser de Deus.

O que é a Bíblia?
O nome Bíblia vem do grego ̈ Biblos¨ cujo significado é rolo ou livro. É também o 

nome da casca de um papiro do século XI a.C. para anotar escritos... Os primeiros a 

usar a palavra ¨Bíblia¨ para designar as escrituras sagradas foram os discípulos de 

Cristo no século 2 d.C.
A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído no mundo desde as suas origens, 

foi considerada sagrada e de grande importância, e como tal, deveria ser conhecida e 

compreendida por toda a humanidade. A necessidade de difundir seus ensinamentos 

através dos tempos, e entre os mais variados povos, resultou em inúmeras traduções 

para os mais variados idiomas.
Foi originalmente escrita nos idiomas: Aramaico, Hebraico e Grego. Estima-se que 

a primeira tradução foi elaborada entre 300 a.C. e 200 a.C.
Foi escrita por aproximadamente 40 homens, em um período que totalizou cerca 

de 1600 anos, e revela ser um livro único que expressa um só sistema doutrinário e 

um só padrão moral, coerente e sem contradições.
É composta por 66 livros divididos em dois grandes grupos:
- O Antigo Testamento, e o Novo testamento (testamento – Berith em Hebraico, 

significa: Aliança, Contrato ou Pacto).
Primeira tradução da Bíblia: Septuaginta – versão dos setenta, setenta anciãos 

trazidos de Jerusalém para Alexandria. Tradução feita do A.T. do hebraico para o grego 

entre 300 a.C. e 200 a.C.
Vulgata Latina: tradução dos escritos do A.T. e N.T. para o latim 4 d.C., e é o que se 

usa até hoje como detentor de autenticidade e credibilidade. Foi produzida para ser 

mais exata e fácil de compreender...
Começamos em fevereiro de 2014 um estudo aprofundado da Bíblia, na classe de 

adultos, todos os domingos, na Escola Dominical. Neste momento estamos estudando 

o livro de Ezequiel. Se você tem interesse, venha participar conosco.
O uso devocional das escrituras trará para nossas vidas um novo ânimo. A palavra 

é um alimento para nosso espírito, alma e corpo.
O salmista diz: “...guardo no coração as tuas palavras,  para não pecar contra Ti”. 

Salmo 119.11.  Este Salmo é um acróstico,  dividido em 22 estrofes de 8 versículos 

cada, representado também o alfabeto hebraico...
Creio que o fato de guardarmos a Palavra do Senhor em nossos corações traz luz 

para as nossas decisões. Poderemos falhar menos se continuarmos a observar esta 

Palavra, que é viva e eficaz.  “porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante 

do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e 

espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do 

coração”. Hb 4.12
Convidamos você a participar da Escola Bíblica Dominical e aprender mais da 

Palavra de Deus! Todos os domingos às 9h!

Carlos Roberto Flavio

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! 

13 à 17 de Junho – Escola da Vida 

Nesta semana aproximadamente 270 alunos serão ministrados 

no Colégio Estadual Tiago Terra no Jd. União da Vitória. Pedimos 

orações da Igreja para este trabalho, que os alunos sejam tocados 

pela Palavra e suas vidas transformadas pelo poder do Espírito 

Santo!

18 de Junho – Encontro da Melhor Idade

Será no Templo da IMCL às 15h com o tema “Deus tem um olhar especial para 

com os idosos”,  e com a presença do nosso Coral! Você que está na melhor idade 

venha para este Culto de celebração e agradecimento!!

26 de Junho – Feijoada Missão Amazônia

Compre um convite e abençoe a Missão Amazônia! 

A verba será destinada ao projeto do Barco Hospital (AM). 

Será servida apenas feijoada e para viagem, das 

11h às 13h. Adquira seu convite após os cultos ou na 

cantina. Valor: R$ 20,00. Mais informações com Gina pelo 

fone: (43) 8457-2413

Projeto Barco Hospital

Com a colaboração de profissionais missionários, o projeto percorre 

comunidades indígenas e ribeirinhas, levando atendimento médico, 

odontológico, dentre outras atividades. Alguns medicamentos (comprimidos e 

pomadas) serão utilizados neste projeto. Sua colaboração será muito bem 

vinda! Encaminhe para a secretaria da Igreja até 10 de Julho.

-Antibióticos (principalmente comprimidos para adultos)

-Antifúngicos

-Remédios para vermes

-Pomadas de todos os tipos

-Analgésicos

-Anti-inflamatórios

-Remédios para diabetes

-Antialérgicos (principalmente em pomadas)

Cantina Missionária

Neste mês às terças-feiras a cantina servirá caldos e cachorro quente! Abençoe!

Doação 

O Ministério Obras de Misericórdia necessita de cadeira de rodas e cadeira de 

banho. Faça uma doação e ajude melhorar a vida de outras pessoas.

Nota de falecimento

Com pesar informamos o falecimento do Sr. Felisberto de Souza Coelho, 75 anos, 

em 08/06/2016, pai da nossa irmã Alessandra Coelho. Oremos pela família.

Agenda

Recados
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