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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

Símbolos da vitória
(Leia Provérbios 21:31)

“O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo 
nenhum apagarei o seu nome do Livro da vida”. (Apocalipse 3:5)

Constantemente, encontramos histórias de pessoas vencedoras no esporte. 
Contemplamos a equipe campeã, o atleta coroado, o time vencedor. Sempre 
acompanhei esses relatos com entusiasmo, muito embora os constantes casos 
de doping, de denúncias de favorecimento, de manipulação de resultados e de 
patrocínios vultuosos fizeram-me olhar para outras formas de vitória.

Atualmente, prefiro contemplar as pequenas, porém significativas vitórias 
que passam despercebidas pela opinião pública e pela mídia. Chamam-me a 
atenção o esforço de uma mãe que acorda de madrugada, usa transporte 
público precário e faz longas jornadas para sustentar os filhos; também o 
esforço de um dependente químico de recomeçar a vida após anos de vício e 
descrédito. Em uma cidade do interior de São Paulo, um pedreiro que teve as 
duas pernas amputadas e foi abandonado pela esposa retomou sua profissão, 
casou-se novamente, e seu trabalho é extremamente requisitado em sua 
cidade. Para quem saiu do nada, com pouca ou nenhuma ajuda e enorme 
dificuldade, qualquer pódio é ser mais que campeão - a vitória desses irmãos é 
alcançada no grande campo de batalha da vida.

Quanto ao esporte, eu continuo apreciando histórias de superação, 
dedicação e coragem.  Talvez seja por isso que o autor do Apocalipse utilize 
alguns símbolos de vitória de sua época: vestes, pedras brancas, palmas, 
coroas, entre outros símbolos que eram dados aos atletas vencedores foram 
usados pelo autor para encorajar os cristãos perseguidos. Assim também 
podemos olhar para nós mesmos, para nossa família ou para a comunidade e 
perceber como somos vitoriosos. Tenho certeza de que poderemos sentir a 
força da expressão: "O vencedor herdará estas coisas." (Apocalipse 21:7a).

Extraído

Radicais hindus do movimento RSS prometem eliminar o 
cristianismo da Índia até 2021. No processo chamado de 
reconversão, as igrejas são invadidas e colocado imagens de 
deuses hindus no altar, além de uma pira de fogo sagrado 
hindu. Quem não se reconverte é sequestrado e torturado, 
pois são tidos como "imundos". A Índia é o 17º país mais 
perseguidor do mundo aos cristãos, mas como muitos casos 
acontecem no meio rural, onde não há internet ou outro tipo 
de comunicação, ficam sem serem relatados, fazendo com 
que a posição real de perseguição seja desconhecida. Ore 
pela Índia e ore para que Deus dê força aos cristãos indianos.

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!

Procura-se líderes

"E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas 

sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando 

todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as 

multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam 

cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor"

Mateus 9.35-36

Lendo o Evangelho de Mateus, mais uma vez 

deparei-me com o texto acima no qual Jesus se 

compadece das multidões porque andavam 

desorientadas, como ovelhas sem pastor.

A expressão "ovelhas sem pastor" fez-me 

lembrar  de pessoas sem l íderes  e  

conseqüentemente sem modelo a ser seguido; 

sem direcionamento certo; sem alvos claros; 

sem propósitos definidos.

Entre tantas outras coisas, líderes verdadeiros inspiram, 

motivam e desafiam. 

Nós, pastores e pastoras, somos chamados/as, com 

certeza, para liderar um povo. Somos chamados, portanto, a 

inspirar, motivar e desafiar.

Deixo aqui, então, alguns pensamentos a respeito do 

conceito de liderança:

-Liderança não é posição, privilégios ou título. Liderança é, 

acima de tudo, responsabilidade e serviço;

-Por força das circunstâncias, um/a líder é sempre alguém 

em situação de alta visibilidade e portanto deve ser exemplo 

para os seus liderados;

-Ser amado/a e admirado/a não significa necessariamente 

ser líder. Popularidade não é sinônimo de liderança;

-A definição mais simples de um/a líder é: alguém que tem 

seguidores. Alguns são pensadores, outros são comunicadores, 

mas sem seguidores não serão líderes.

Possa o exemplo do nosso líder e pastor maior, aquele que 

"não veio para ser servido, mas para servir" ser a nossa 

inspiração contínua.

Um abraço, 
Bispo João Carlos

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Células

Alexandre Brianez

Jurandir Sérgio de Souza

Secretaria e Administração

Eudes Dias

Tesoureiro

Gabriel de Freitas Soares

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

Ministério Nação da Cruz



0302 PastoralNotícias

Apocalipse 2:10

RecadosTexto para reflexão

07 DOMINGO
Doraci Dina Luiz

08 SEGUNDA
Nathanael de Abreu Anchieta
Adriano Favoreto

09 TERÇA
Marcos Antonio Tolomeu Filho

10 QUARTA
Reginaldo Minervino de Oliveira

11 QUINTA
Mônica Nalmegrin Tolomeu
Sônia Ferreira

12 SEXTA
Thais Alves Rego
Marcos Gregório

13 SÁBADO
Rozalva Aparecida Belo Borges

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 de Agosto – Dia da Pipa

Papai, o Ministério de Diaconia e Infantil está preparando uma tarde de muita 

diversão! Traga seus filhos para soltar pipa e saborear um delicioso lanche 

juntos! Será na chácara da Igreja!

Horário: 13h às17h

Investimento: R$ 5,00 por pessoa (adulto ou criança)

Incluso: 01 Pipa, 01 Carretel de Linha e 01 lanche/suco

Mais informações com Manoel pelo fone (43) 9955-9335.

13 de Agosto - Culto da Família

Venha com sua família para o nosso culto com o tema: "Família, 

lugar de refúgio ou campo de batalha?” ministrado pelo Dr. 

Agnaldo Candido de Oliveira (Psicólogo). Será às 20h no Templo. 

Um tempo abençoado de Palavra, louvor e oração! Invista em sua 

família!

14 de Agosto - Café dos Pais

Papai, você é nosso convidado especial, para o tradicional 

Café dos Pais que acontecerá no salão social às 8h. Pegue seu 

convite nas salinhas com o professor(a). Mais informações 

com Flaviana pelo fone: (43) 9617-3125.

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!

Inglês Missionário
Estão abertas as inscrições para as aulas de inglês missionário! 
Para fazer sua inscrição, deixe seu nome, e-mail e telefone na 
recepção da Igreja ou pelo fone: (43) 3324-7768. O prazo para 
inscrição é até 08 de agosto. As vagas estão abertas para todos que 
participam ativamente de ministérios na igreja e têm interesse em 
fazer missão transcultural. Vagas limitadas!

Choro Novo
Nasceu o lindo João Guilherme Oliveira Ortega em 27/07/2016, com 
2,685Kg e 48 cm. Parabéns aos papais Cesar e Flávia Ortega e a 
irmãzinha Emanuelli pela benção!

Agenda

RecadosOlimpíadas 2016: no caminho do bom combate

Leia 2 Timóteo 4.6-8

O Brasil está recebendo um dos maiores eventos mundiais: os jogos 

Olímpicos de 2016, ou jogos da XXXI Olimpíada. Desde sua criação, há mais de 

2.700 anos, os jogos assumiram um papel fundamental na vida dos gregos, 

sendo as competições capazes até de interromper guerras entre cidades. 

Posteriormente, as olimpíadas passaram a ser um evento global de grande 

destaque reproduzindo uma ferramenta de união, paz, fé e superação de 

desafios. Seu símbolo na bandeira olímpica representa a unidade dos cinco 

continentes. 

 Em sua segunda carta a Timóteo, no quarto capítulo, Paulo diz: “Combati o 

bom combate, completei a carreira, guardei a fé". O trecho ilustra o caminho de 

fé e dos princípios fundamentais seguidos pelo apóstolo. A passagem, bem como 

o exemplo de coerência do apóstolo Paulo, mostra-nos que o bom cristão deve 

seguir fielmente o ensinamento divino, independente de qual seja seu combate.

Seja como atleta, político e, sobretudo, como cristão, é fundamental que nossa 

caminhada esteja comprometida com a construção de uma sociedade mais 

justa, humana e com a cultura da paz.

Extraído

Missão Amazônia – Barco Hospital

DESISTIR? NUNCA!
(Leia Gálatas 5:1-8)

A modalidade esportiva de atletismo salto com vara a distância é um grande 
desafio ao equilíbrio e a concentração. A saltadora e velocista brasileira Maurren 
Maggi teve seu nome registrado na história mundial do esporte quando ganhou a 
medalha de ouro no salto a distância, dos jogos Olímpicos de 2008, saltando 7,04 
metros. Foi a primeira brasileira campeã olímpica em prova individual. Era uma 
grande façanha da atleta se pensarmos. Por mais confiante que Maurren tenha 
demonstrado na época, essa marca surpreendeu a ela mesma.

Seu exemplo de equilíbrio e de perseverança para alcançar seu sonho é como o 
desafio para cada um de nós. Os obstáculos e as dificuldades podem ser superados 
quando estamos focados no alvo que nos propomos alcançar. Alcançamos o 
equilíbrio quando conseguimos reunir mente e coração nas mesmas dimensões. E é 
a graça de Deus que nos auxilia em tudo.

O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos gálatas, lembra que são inúmeras as 
razões que podem nos levar à desistência, a deixar de correr, a sermos impedidos de 
ultrapassar as barreiras. Assim, ele indaga seus contemporâneos de fé: "Quem te 
impediu de correr bem?"(Gl 5:7). Essa corrida a que somos desafiados dia a dia gira 
em torno da verdade, do amor, da misericórdia e, sobretudo da confiança em Deus. 

Não olhe as circunstâncias; fixe seus olhos no Senhor Jesus Cristo e seja 
persistente. Portanto, a cada dia, faça de sua vida uma corrida superando os 
desafios e vencendo as distâncias que se apresentam diante de você.

Extraído

Grandes coisas fez o Senhor por nós, 
por isso estamos alegres” (Salmos 
126.3). É com uma sensação 
indescritível que a equipe do Barco 
Hospital retorna depois de visitar três 
comunidades indígenas: Agapenus, 
Marechal Rondon e Muritingas. Sem 
dúvida fomos impactados pela 
realidade local, mas também 
voltamos com a esperança e a certeza 
de que grandes coisas o Espírito 
Santo pode fazer por aquele povo. 
Oremos pelos indígenas e ribeirinhos 
da Amazônia, e voluntarie-se neste 
projeto para fazer a diferença.
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