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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

19h30 Culto de Oração, 
Libertação e Cura

19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Discipulado p/Mulheres
15h 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

NOITE DA FOGUEIRA 

No último sábado(16),  tivemos a Noite da Fogueira, um culto temático caipira! 

Contamos com a presença de aproximadamente 120 pessoas, dentre estes, 

vários visitantes. Tivemos comidas típicas, louvor com ritmo característico e 

momento de Palavra. Enfim, foi um tempo de comunhão entre os jovens, e de 

todos os jovens com Deus! Não se preocupe, nós, jovens, nos reunimos todos 

os sábados às 20:00 aqui na IMCL. Não deixe de participar, você é o nosso 

convidado!

Mylle de Melo Souza - Presidente da Sociedade de Jovens Local

Através da educação, cristãos egípcios, excluídos da sociedade, vivem a chance 

de construir seu futuro. O programa de alfabetização presente no país há mais 

de 10 anos, já ajudou mais de 12 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, 

viúvas e donas de casa de aldeias e pequenas cidades do sul do Egito. Para 

saber mais, assista o vídeo https://youtu.be/w8ZcDmfZoXk

Ore pelo Egito!! Ore pelos Cristãos Perseguidos!!

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!

OS DESAFIOS DE UMA IGREJA URBANA

“Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, 
ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do Reino e 

curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as 
multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e 
desamparadas, como ovelhas sem pastor.Então disse aos 

seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie 

trabalhadores para a sua colheita". (Mateus 9:35-38)

Jesus Cristo percorria cidades e povoados. Em 
seu tempo, a realidade rural predominava como 
modo de vida, bem diferente da realidade em 
nossos dias. Aliás, em muitos sentidos, a maneira 
de viver era diferenciada em seus aspectos sociais, 
educacionais, científicos, culturais, econômico e 
políticos. 

Algumas realidades apontadas no texto se destacam de uma 
maneira bastante pertinente pelo desafio a ser enfrentado pela 
igreja hoje. Quando pensamos em cidades e povoados, já 
temos desafios enormes como: educação, enfermidades e 
doenças, problemas emocionais, injustiças sociais e familiares, 
desemprego, drogas, crises econômicas e políticas, pessoas 
perdidas e sem direção, etc.

Em face a tais realidades, devemos anunciar as boas-novas 
que geram esperança nas aflições.

Refletindo a partir da palavra compaixão, encontrada no 
verso 36: “...teve compaixão delas...” Essa expressão de Jesus 
seria como uma alavanca para toda e qualquer ação, que movia 
o coração de Jesus e deve mover o nosso coração.

Definiria essa compaixão, a partir da vida e ministério de 
Jesus, como sendo um amor sem limites pelas pessoas, tão 
forte que não se consegue ficar inerte diante dos desafios, 
conflitos, enfermidades e dores que as pessoas enfrentam em 
seus corações e realidades familiares e sociais. 

Jesus Cristo, em Marcos 6:34-44, alimenta o povo; em 
Marcos 10:46-52, mostra sua compaixão pelo cego Bartimeu e 
o cura; em Mateus 8:28-34, Jesus cura e liberta os 
endemoniados gadarenos. Também cura a Cananéia, os 
leprosos, os cegos, os aleijados, a viúva, a samaritana, e 
condena a injustiça, o amor ao dinheiro, o adultério, a vingança, 
os julgamentos, a hipocrisia, como encontramos no livro de 
Mateus.

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

continua na pág. 02
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RecadosTexto para reflexão

24 DOMINGO
Raphael Peterson Nogueira Lopes
Daniela Suto
Cleusa Aparecida dos Santos

25 SEGUNDA
Sonia Regina Gambi Ossaki
Clovis Gonçalves da Silva

26 TERÇA
Leandro Ferreira
Julia Coroliro da Silva
Marina Castilho Pradal

27 QUARTA
André Luis Gonçalves
José Lessa

28 QUINTA

29 SEXTA
Silvio Cesar Cardozo
Emanuel Lorenzini da Costa
Larissa Pedro de Oliveira
Marcio Ricardo Ruiz

30 SÁBADO
Maria de Jesus da Silva Perpetua
Fabiane Silva Chueire Cianca
Marcelo Nobre de Oliveira Filho

AUXÍLIO MUTUO

Em uma zona montanhosa, através de região 

inabitada e deserta, viajavam dois velhos amigos, 

ambos adoecidos, cada qual a proteger-se, quanto 

possível, contra as pancadas do vento gelado, quando 

foram surpreendidos por um menino moribundo, na 

trilha, ao sabor da tempestade de inverno.

Um deles fixou a estranha descoberta e exclamou histérico:

- Não perderei tempo. O momento determina cuidado para comigo 

mesmo. sigamos à frente.

O outro, porém, mais religioso, ponderou:

- Amigo, socorramos o tênue menino. É nosso irmão em humanidade.

O companheiro, com o coração endurecido, disse:

- Não posso, sinto esgotado e adoentado. Este desconhecido seria um 

peso impossível. Sentimos frio nessa tormenta. Precisamos chegar à aldeia 

próxima sem perda de tempo.

E adiantou-se em largas passadas. O outro viajante, cheio de 

compaixão, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns 

minutos colocando-o paternalmente ao próprio tórax e, aconchegando-o 

ainda mais, caminhou adiante, embora muito mais lento.

A chuva gelada desabava, sistemática, pela noite adentro, mas ele, 

protegendo a preciosa carga, depois de muito tempo chegou à estalagem 

da aldeia que procurava. Com assombroso espanto, porém, não encontrou 

aí o companheiro que havia seguido na frente. Somente no dia seguinte, 

depois de esmiuçada investigação, foi o infeliz viajante encontrado morto 

numa sarjeta do caminho alagado.

Seguindo às pressas, com toda ansiedade e a sós, com a idéia egoísta 

de preservar-se, não resistiu à onda de frio que estava violenta, tombando 

totalmente molhado, sem recursos com que pudesse fazer frente ao 

congelamento. Enquanto isso, seu companheiro, recebia, em troca, o 

suave calor da criança que amparava junto do próprio coração, superando 

as barreiras da noite frígida, salvando-se de semelhante catástrofe.

Descobrira a sublimidade do auxílio mutuo. Ajudando ao menino 

abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil 

a outrem, conseguiria triunfar dos percalços do caminho, alcançando as 

bênçãos da salvação recíproca.

“O Senhor vos aumente, e vos faça crescer em amor uns para com 

os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de 

que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na 

presença de nosso Deus”. (I Ts 3:12-13)

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! 

Algumas considerações sobre a compaixão de Jesus, devemos ter em nossa 
missão hoje: 

- Conhecer sobre Jesus é diferente de se apaixonar por Jesus, quando se 
pensa em ser frutífero e relevante diante de Deus e na vida das pessoas.

- A compaixão leva à doação de si mesmo/a à favor da missão, seja ela local, 
regional, seja mundial (cidades e povoados – v. 35a).

- A compaixão me aproxima das pessoas, como exemplo de vida, discipulado 
e cura (ensina, prega e cura v.35b).

- Compaixão por vidas significa investir a vida no fazer discípulos/as, 
intencionalmente. Jesus convida as pessoas para serem discípulos (Mt 10:1).

Quem tem compaixão não se complica com as circunstancias. Jesus vivia sua 
missão junto a circunstancias simples da vida, à beira-mar, na montanha, na 
beira do poço, nos lares. Assim devemos ser também.

Creio que, como seguidores/as de Jesus, precisamos ter coração apaixonado 
como o de Jesus. Ter atitude de serviço e discipulado. Ter o coração cheio do 
Espírito Santo como em Pentecostes e o coração aquecido.

Os desafios aguardam com expectativa a manifestação dos/as filhos/as de 
Deus, dos discípulos/as que já estão nos caminhos da missão, nas ruas e bairros 
das cidades, amando as pessoas, dando direção em Cristo, curando suas feridas, 
anunciando boas-novas, ensinando novos caminhos de vida e paz, vivendo o 
discipulado como estilo de vida para a glória de Deus.

Oremos pelos desafios de nossas pequenas e grandes cidades!
Bispo Adonias Pereira do Lago - 5ª Re

29 de Julho – Oração na mata
O Ministério de Homens, convida toda a igreja a participar da oração na mata que 
será na Chácara. Venha ter um momento de intimidade com Deus e Manter a 
chama acesa! Saída da igreja às 20h. Maiores informações com Aristides pelo 
fone: (43) 9911 0944.

19 à 21 de Agosto – Encontro com Deus 
Vem aí o Encontro com Deus! Faça sua inscrição ao final dos 
Cultos com os laranjinhas ou na recepção da Igreja! Investimento 
de R$ 120,00! As vagas são limitadas! O Encontro com Deus é um 
tempo de Cura, renovo, onde experimentamos de forma 
extraordinária o amor do Senhor! Participe!

Em Agosto, teremos nosso BATISMO!!
"E lhes ordenou: Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro proclamai o 
Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo".(Marcos 
16:15-16)

Agradecimento
A equipe do Barco Hospital Metodista agradece a todos os irmãos que 
colaboraram com as doações de remédios, produtos de higiene pessoal, 
materiais escolares e doações financeiras. Obrigada também a você que 
contribuiu com nossa cantina e feijoada. Não temos dúvida de que as 
comunidades da Amazônia serão abençoadas pelas mãos daquele que se 
dispuseram a ajudar para que esta missão se tornasse realidade. Deus ama 
aquele que dá com alegria! Continuemos em oração pelos povos indígenas e 
ribeirinhos do Amazonas.
 
Nota de Falecimento
Com pesar informamos o falecimento da Sra. Maria Aparecida Mendes, 71 anos, 
em 19/07/2016, irmã da Maura Guimarães e cunhada do Sr. João Carlos. 
Oremos pela família.

Agenda

Recados

continuação da pág. 01
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