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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

JESUS NÃO EXONEROU PEDRO

Às vezes você passa de largo de certas 

verdades bíblicas muito confortadas. Uma delas 

acha-se no anúncio público da tríplice negação 

de Pedro.

No mesmo instante em que Jesus assevera 

que o apóstolo o negaria três vezes, o Senhor 

acrescenta: “Eu, porém, roguei por ti, para que 

a tua fé não desfaleça; tu, pois, quando te 

converteres, fortalece os teus irmãos” (Lc 22.32).

   Veja que maravilha: Jesus não somente tomou providência 

preventiva “Eu roguei por ti”, como também fez previsão de 

sua restauração “quando te converteres, fortalece os teus 

irmãos”.

   O verbo rogar está no passado (roguei) e não no presente 

composto (estou rogando) nem no futuro (rogarei). Antes que 

Pedro o negasse, antes que o galo cantasse e antes que Pedro 

chorasse amargamente, o Senhor já havia orado por ele.

 Você precisa valorizar mais a intercessão de Jesus. 

Lembre-se de sua oração sacerdotal: “Não rogo somente por 

estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim” (Jo 

17.20). Traga à memória a declaração de Paulo: Jesus “está à 

direita de Deus e também intercede por nós” (Rm 8.34). A 

Epístola aos Hebreus afirma que Jesus “pode salvar totalmente 

os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para 

interceder por eles” (Hb 7.25).

  O drama de Pedro estava de tal modo sob controle, que 

Jesus adianta não só a vergonhosa e covardia do apóstolo, mas 

também sua gloriosa restauração. O Senhor não abandona 

Pedro nem o demite do cargo. Cerca de dez dias depois, na 

cerimônia pública de restauração, o Senhor volta a dizer-lhe: 

“Apascenta as minhas ovelhas”  (Jo 21.15-17). Deus o 

abençõe!!!

“Antes que Pedro o negasse, antes que o galo 

cantasse e antes que Pedro chorasse amargamente, o 

Senhor já havia orado por ele”.

Extraído

É PROIBIDO FALAR

   Tire do seu vocabulário a expressão: “Isso foi bem-

feito.” O alegrar-se com o pecado ou a desgraça alheia é 

contrário ao sentido dos Evangelhos. É pecado. É falta de 

prudência. É covardia. É perigoso demais.

   Não diga bem-feito e nem bata palmas com o 

fracasso de qualquer irmão (independente da sua denominação). Deus não 

suporta esse tipo de mesquinhez. Ele pune com severidade quem age assim. 

Veja o que Deus fez com os filhos de Amom porque disseram bem-feito: “acerca 

do meu santuário, quando foi profanado; acerca da terra de Israel, quando foi 

assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio”.

 O Senhor acabou com todos eles (Ez 25:1-7), pois disseram bem-

feito quando tudo isso aconteceu. Veja o que Deus fez com Tiro porque disse 

bem-feito, no tocante a Jerusalém (Ez 26: 1-21).  Veja  o que Deus fez com o 

inimigo que se alegrou com a queda de Israel e lhe disse bem-feito ( Ez 36:2).

   Quem gosta de repetir bem feito a todo e qualquer pecado alheio 

revela uma dose altíssima de soberba, esquece-se de que está rodeado de 

fraquezas, desvaloriza a graça de Jesus e acaba caindo em desgraça. 

 Tome cuidado com isso... 

Extraído Revista Ultimato

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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RecadosTexto para reflexão

19 DOMINGO
Nathalia dos Santos Nascimento
Gabriela Karine Dagur
João Carlos Konewalik de Souza

20 SEGUNDA
Rafaela Trevisan Pamplona
Talita Silva Alves

21 TERÇA
Maria Eduarda Favero e Silva
Tatiana Alves de Oliveira Cruz

22 QUARTA

23 QUINTA
Fabiano Rodrigues Simão

24 SEXTA

25 SÁBADO
Lukas Aragão Bilac Costa
Maura Ladeia de Carvalho

É tempo de Colheita 

A vida humana está sujeita a alguns princípios fundamentais. Para termos uma 

vida melhor, teremos que observar estes princípios que são como leis universais para 

uma vida vitoriosa, necessários para a concretização de nossos sonhos e realizações.

Primeiro princípio: Na vida, colhemos aquilo que plantamos. Desejar, para si, 

uma vida diferente implica, necessariamente, em mudanças de 

atitudes. Quem planta amor, fé, esperança e verdade, com 

certeza colherá frutos próprios para uma vida de bênçãos e de 

vitórias. Contrariamente, aquele que faz da vida um balcão de 

joio, pelo ódio, a incredulidade e a infidelidade, que colheita 

esperará?

Segundo princípio: Colhemos depois que plantamos. A Bíblia nos ensina que há 

tempo para tudo, tanto para semear, quanto para ceifar (ou colher). Existem pessoas 

que pretendem colher antes de semearem ou o que não semearam! O princípio é: 

plantar a fé é colher vitórias... Isso abrange subtrair esta verdade reflexiva. O 

imediatismo dos que antecipam, ou precipitam a colheita, ou não tem o que colher...

Terceiro princípio: Colhemos onde plantamos. Nossa vida tem sua geografia 

específica. São os espaços vitais, onde vivemos as experiências mais significativas. 

Como, por exemplo, a nossa família, o nosso lar, a nossa 

vizinhança, nosso ambiente de trabalho, nossa comunidade de 

fé e nossa escola. Estes espaços existenciais requerem 

cuidados especiais, pois, neles nossa vida vai se estruturando. 

Os grandes traumas têm, via de regras, raízes na família. Muitas 

amizades começaram onde moramos e/ou nos locais de 

trabalho. As decepções com a fé, geralmente, estão associadas às nossas próprias 

frustrações em nossa comunidade religiosa. É preciso, pois colhemos primeiramente 

onde plantamos.

Quarto princípio: colhemos sempre muito mais do que plantamos. O agricultor 

que planta uma semente de milho colhe espigas. Quem planta 

fé colhe vitória! Quem planta amizade colhe amigos. Quem 

planta perdão colhe paz. Infelizmente há vidas derrotadas, 

solitárias e amarguradas, sem paz, vazias de afeto. Muitas 

vezes, estão apenas colhendo o que plantaram!

Todos desejamos uma vida melhor. No entanto, a força do 

desejo, por si só não é suficiente. Nem sempre querer é poder, é preciso agir também! 

É necessário determinação, fazer algo novo, mudar de atitudes, pois, querer e fazer 

são faces de uma mesma moeda. A colheita da vida será o resultado das sementes 

que estamos plantando.

Semear o bem e a paz, para colher felicidade, deve ser nosso ideal. Afinal, somos 

“sementes” de Deus para o mundo.

Extraído 

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! 

AMANHÃ - 20 de Junho - Reunião da CLAM
Lembramos aos Coordenadores de Ministérios que amanhã às 19h30 na sala 20 
será nossa reunião!

26 de Junho - Dia do Brinquedo no Culto Infantil
Neste dia a criança tem oportunidade de trazer para a igreja um brinquedo que 
gosta muito! Isto possibilita a responsabilidade, o dividir e aprender a brincar 
juntas. Será somente no culto das 18h. Papais auxiliem seus filhos na escolha de 
brinquedos que possibilitem brincadeiras em grupo. Identifique o brinquedo com 
o nome da criança. Pedimos que NÃO enviem brinquedos eletrônicos ou que 
geram violência. Mais informações com Flaviana pelo fone 9617-3125.

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
Alguns medicamentos (comprimidos e pomadas) são utilizados neste projeto 
nos atendimentos médicos e odontológicos. Solicitamos sua colaboração! 
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)

30 de Junho – Apresentação Coral da UEL
O Coro da UEL fará uma apresentação Sacra em nossa Igreja com o tema: 
“Isaías 40:4-5”. Convidamos toda a Igreja para participar deste tempo de louvor 
e Palavra, que acontecerá no Templo às 20h. 

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.

Notas de falecimento
Com pesar informamos os falecimentos:
- Jurandyr Alvino da Silva, 79 anos, em 10/06/2016, pai da irmã Sandra 
Tambelini.
- Marina Dias de Melo, 78 anos, em 15/06/2016, mãe da Rosi Guerra.
Oremos para que o Espírito Santo console as famílias.

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

Agenda
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