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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

VIAGEM MISSIONÁRIA A INGLATERRA

Dos dias 02 a 13 de junho, Cristiano Kreuscher e eu estivemos na Inglaterra 
juntamente com uma equipe do CIEMAL (Conselho das Igrejas Evangélicas 
Metodistas da América Latina e Caribe), representando a América Latina em 
um encontro de missões e também em reuniões com diversos grupos na Sede 
Nacional da Igreja Metodista da Inglaterra. Além disso, acompanhamos por 
alguns dias o trabalho com ingleses e brasileiros que o Pr. Luiz Fernando 
Cardoso e sua família em Manchester (missionários da 6ªRE desde 2011) 
desenvolvem. Podemos dizer que foram dias de muito crescimento e 
aprendizado. Compartilhamos nossas experiências com aquele povo e 
pudemos observar o quanto a igreja inglesa precisa de pessoas dispostas a 
pregar o evangelho de maneira apaixonada. Podemos dizer que essa viagem 
missionária nos abriu os olhos para o quanto precisamos priorizar a presença e 
a vontade de Deus em nossas igrejas, e que uma igreja relevante é aquela que 
transborda o amor e a verdade de Deus. Ore pela missão, ore pela Igreja 
Metodista na Inglaterra. 

Maria Fernanda Monteiro

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!

O TESTEMUNHO DE JOSÉ
Mateus 1:18-25

  Um detalhe interessante na história do 

nascimento de Jesus, é que todos os personagens 

falam alguma coisa, menos José, o pai de Jesus. Os 

anjos trazem saudações celestiais; Maria canta 

louvores; os sábios adoram; os pastores pregam; 

mas José fica silencioso.
  Sem falar, porém, o testemunho de José nos 

ensina algumas lições importantes:

1. Uma lição de misericórdia – versos 18 e 19:

 A notícia que José recebeu naquele sonho não era boa. Sua 

noiva estava grávida quando ele pensava que ela era virgem. 

Qual seria sua reação? Expô-la publicamente? Veja a reação: 

“Então José, seu marido, era justo, e a não queria infamar, 

intentou deixá-la secretamente.”

 Essa é uma resposta que nasce de um caráter sólido. 

Quando poderia exigir justiça, e antes de qualquer explicação 

divina, José escolhe a misericórdia. Não escolhe a malícia, e 

nem a explosão irada.

2- Uma lição de fé – versos 20 a 23:

  O plano de José era terminar seu noivado com Maria. Ele 

queria fazer isso discretamente. Mas Deus tinha outro plano. 

Deus queria desafiar José a um ato de fé.

 Repare que, no sonho, em primeiro lugar Deus lembra José 

da sua verdadeira identidade. O anjo mensageiro o chama de 

“José, filho de Davi”. Era assim que Deus o percebia. José era 

parte do grande plano salvífico de Deus.

 Em segundo lugar Deus garante a José que ele não precisa 

ter medo. O medo é inimigo da fé e rouba a esperança.

 Em terceiro lugar Deus dá direções a José: ele deveria 

desposar Maria e tornar-se o pai da criança, à qual deveria dar o 

nome de Jesus.

Finalmente, José recebe a garantia de que Deus está 

envolvido naquele drama.

 A verdadeira fé tem seu alicerce na palavra de Deus. A 

palavra de Deus informa a nossa fé e fortalece a nossa 

esperança enquanto enfrentamos as circunstâncias da vida.

3- Uma lição de obediência – versos 24 e 25:

 A fé de José é seguida de obediência. José ouve e obedece 
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Romanos 8:37

RecadosTexto para reflexão

26 DOMINGO
Wesley Montoza Villas Boas de Oliveira

27 SEGUNDA

28 TERÇA
Mariana Silva Alexandre

29 QUARTA
Matheus Augusto Silva Theodoro
Pedro Alberto Palma dos Santos

30 QUINTA
Pollyana Dutra de Souza Lima
Paula Camilla Ulinski Sahão
João Victor dos Santos Oliveira
Matilde Contato Fonseca

01 SEXTA
Humberto Miazzo

02 SÁBADO
Adalgisa Ribeiro Torres
Cesar Parra Ortega

VIRTUDES IMPORTANTES PARA UM BOM RELACIONAMENTO

É fundamental que nós discípulos de Jesus, tenhamos capacidade de 

convivência, de trabalhar em equipe, de perdoar. Vejamos algumas virtudes 

fundamentais para que consigamos viver de acordo com o padrão que Jesus espera 

de nós:

Fidelidade: Sem um caráter fiel não cresceremos em relacionamentos 

saudáveis. A fidelidade faz parte dos atributos de Deus (I Co 1:9). Nós temos que 

proclamá-la através de nosso testemunho relacional (Sl 89:1). Deus procura os fiéis 

da terra (Sl 101:6). Jesus procura servos fiéis (I Co 4:2).

Sinceridade: Dificilmente um relacionamento verdadeiro existirá entre 

duas pessoas se uma das partes não quiser ouvir a verdade e a outra também não se 

interessar em dizê-la. Devemos ser autênticos. A palavra de Deus nos orienta a 

sermos sinceros filhos de Deus (Fp 2:15). Sinceridade tem a ver com pureza, 

franqueza e boa-fé. Sem a sinceridade os relacionamentos são abalados.

Amor: Todos aqueles que têm Deus em suas vidas devem ter o amor 

cristão. Isso significa buscar relacionamentos sinceros, verdadeiros e permanentes 

(I Co 13:13). A falta de amor levou os cristãos de Corinto a sérios problemas de 

relacionamento, tais como contenda (I Co 1:11), condutas que escandalizavam os 

mais fracos (I Co 8:10), egoísmo (I Co 11:20). O relacionamento sem amor é visto 

pela maledicência, pela traição, pelo egoísmo, por extremados interesses pessoais. 

O autêntico amor cristão encontra-se descrito em I Co 13.

O relacionamento em amor está ligado à vontade. O amor verdadeiro é uma 

decisão e uma doação. Jesus decidiu amar e se doou. Não é uma questão de 

sentimento ou de emoções, mas é uma questão volitiva.

Um relacionamento pautado pelo amor tem como fundamento uma decisão 

pessoal em querer amar. Posso decidir fazer o bem a uma pessoa, mesmo que eu 

esteja sofrendo por algum resquício de tristeza ocasionada por ela. Isto é maturidade 

espiritual. Precisamos ser donos de nossas emoções e não permitir que as emoções 

sejam donas de nós.

Extraído e adaptado

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)

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! 

30 de Junho - Apresentação Coral da UEL
Receberemos o Coro da UEL para 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. 

02 de Julho - Saída Evangelística Kings Kids
Nossa saída missionária “Um só corpo” acontecerá no 
primeiro sábado de julho na igreja Metodista do União da 
Vitória. O propósito maior é que nossas crianças e suas 
famílias, juniores, juvenis e toda equipe KK leve o amor de 
Deus a todos, fortalecendo nossa igreja irmã em sua 
caminhada!

10 de Julho - Encontro de Homens, JESUS, meu melhor amigo
Será domingo às 9h na Chácara da Igreja. Desafiamos você homem a levar um 
amigo do seu trabalho, do futebol, enfim, do seu meio social que não seja cristão 
para ouvir a palavra de Deus! Investimento R$ 12,00 mais um amigo. Adquira 
seu convite ao final dos Cultos! Informações com Everaldo pelo fone: (43) 9998-
1400.

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.

20º Concílio Geral da Igreja Metodista no Brasil
Entre os dias 03 e 10 de Julho de 2016 na 
cidade de Teresópolis/RJ, acontecerá o Concílio 
Geral. Serão representantes do nosso Distrito: 
Pr. Fernando, juntamente com os delegados 
Betão e Cristiano. Pedimos a amada Igreja que 
se mantenham em oração, para que o Espírito 
Santo conduza este Concílio e Sua vontade seja 

cumprida na vida da Igreja. 

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

fazendo exatamente como Deus lhe ordenara. Ele oferece mesmo sabendo que, 

para as pessoas de fora, aquele filho seria considerado resultado de um possível 

adultério. 

  José também obedece dando à criança o nome de Jesus – Javé é Salvação!

 Obedecer nem sempre é confortável. A conseqüência da obediência de José 

é ter que deixar para trás sua carpintaria, sua família e seus amigos para fugir 

em direção ao Egito, entretanto, José parece entender que as promessas de 

Deus são preservadas quando o homem e a mulher de Deus obedecem.

 Misericórdia, fé e obediência – Sem dúvida, cada um desses elementos é 

importante para preservar e garantir o propósito e a promessa de Deus em 

nossas vidas. 

Bispo João Carlos

Agenda

Recados
Barco Hospital
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