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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

Há algumas semanas, informamos que 430 nepaleses foram batizados e que a 
parceira Missão Global estava fazendo uma campanha para arrecadar bíblias 
aos novos convertidos. Nesta semana o Ministério Nação da Cruz recebeu um 
agradecimento dos irmãos do Nepal, por ter ajudado com 50 das 150 bíblias 
distribuídas. Muito obrigado aos parceiros que tem apoiado a missão. Para 
ajudar entre em contato através do e-mail: parceiro@nacaodacruz.com. Ore 
pelo Nepal!!! Ore pelos cristãos perseguidos!!

NÃO RETROCEDEREMOS
(Leia Hebreus 10:37-39)

“Aquele que vem virá e não tardará; todavia, o meu justo viverá pela 
fé; e: Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não 
somos dos que retrocedem para a perdição; somos, entretanto, da fé, para 

a conservação da alma”. 
(Hebreus 10:37b-39)

No ano de 1992, na olimpíada de Barcelona, o corredor inglês, Derek 
Remond, atleta dos 400 metros, era um dos favoritos. Bom, inicia-se a corrida, 
mas nem tudo vai bem. No entanto, quando faltavam 150 metros, o atleta 
começou a sentir uma dor terrível na perna direita e caiu ajoelhado com a perna 
esquerda. Nesse momento, eu congelei. Mas, em uma determinação incrível, 
ele se levantou novamente e persistiu mesmo mancando e chorando de dor. Foi 
nesse momento que seu pai invadiu a pista - abraçando-o, correu com o filho 
apoiando-o até o fim da jornada.

Deus, nosso bondoso Pai, age da mesma forma. Ele sabe que, durante o 
percurso, podemos cair. Mas aqueles que não retrocedem, mesmo ainda 
feridos, ou julgados após a queda, se insistirem, não estarão correndo só. O Pai 
de infinitas misericórdias está acompanhando. Para Deus, não existe primeiro 
ou último lugar; apenas os que desistem e retrocedem, aqueles que insistem e 
avançam. Deus virá e não tardará em socorrer. Ele se agrada dos que não 
retrocedem, dos que querem insistir em conhecer o Senhor.

Michelle de Jesus Fernandes do Nascimento - No Cenáculo

Reforma do Prédio de 

Educação Cristã

Você pode participar 

ofertando para a compra, ou 

doando um dos itens abaixo:

- Tintas para parede, janelas 

e piso externo

- Massa corrida

- Lixa e fita crepe

- Material hidráulico e elétrico

Informações na administração

VAMOS COMPETIR JUNTOS?

(Leia 1 Coríntios 12:12-31)

“Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade 
do Espírito no vínculo da paz” 

(Efésios 4:3)

Jogar sozinho não tem graça. O bom é 
jogar com o outro e competir com as 
pessoas. A vida ganha um sentido maior 
quando caminhamos ou jogamos juntos. Por 
isso, gosto muito da palavra companheiro, 
que quer dizer: "aquele que parte o pão na 
jornada". A palavra vem do latim cum panis 
e significa, literalmente com pães. 
Independentemente do sentido, o fato é que 

a palavra companheiro tem a ver com gente, como acontece 
em um time - uma conjugação de pessoas diferentes que se 
organizam para alcançar um objetivo final.

Nesse sentido, enquanto vivemos estes dias em que 
serão disputados os jogos Olímpicos no Brasil, analisamos 
que um fator determinante para o bom desempenho do 
atleta ou mesmo da equipe refere-se ao sentimento coletivo. 
De fato, o espírito coletivo dá substância a todo e qualquer 
empreendimento. Os atletas e as equipes que se destacam 
têm como base e sustentação a coletividade, portanto o 
companheirismo. 

Essa perspectiva tem muito a nos ensinar. A caminhada 
daqueles que optam por abraçar o coletivo tem muito a ver 
com a idéia de igreja adotada pelo protestantismo. Somos o 
corpo de Cristo - um corpo que requer, necessariamente, a 
participação do outro e o acolhimento em todos os 
momentos da vida.

Então, em nossa jornada cristã, não podemos anular as 
pessoas ou deixá-las de lado. As pessoas são importantes, 
inclusive com suas diferenças. É preciso que a gente vá 
junto, um ajudando o outro. Afinal de contas, ir sozinho em 
uma caminhada que requer companheirismo não é uma 
atitude inteligente. Que o Deus da vida nos ajude a reunir e a 
viver como companheiros da mesma jornada, nos mesmos 
jogos.

Moisés Abdon Coppe - No Cenáculo

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
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I Pedro 3:12-13

Texto para reflexão

14 DOMINGO
Nilza Eliane Forloni Pradal
Guilherme Jesus Salvador de Sousa

15 SEGUNDA
Beatriz Cristina Lopes

16 TERÇA

17 QUARTA

18 QUINTA
Claudemir A. Gonçalves de Oliveira

19 SEXTA
Rita de Cássia F. do Nascimento
Sabrine Deoces de Souza

20 SÁBADO
Lilian Marques
Ligia Conrado Varjão
Tereza Pereira de Oliveira Rosa

Em tempo – 11/08 
Jurandir Sergio de Souza

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! 

19-21 de Agosto - Encontro com Deus
ULTIMAS VAGAS! Você que deseja participar, faça sua 
inscrição ao final dos Cultos com os laranjinhas ou na 
recepção da Igreja até terça-feira (16) ! Investimento de 
R$ 120,00! 

21-27 de Agosto – Semana de Santificação
Convidamos toda a igreja a participar! De o seu nome ao 
final dos cultos na ESCALA DE ORAÇÃO, orando todos os 
dias no horário escolhido pela santificação de sua vida, 
família e igreja. Também estaremos reunidos em oração 
no Salão Social do dia 21 à 27/08/2016 das 7h às 8h. 
Esperamos você!
“Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará 
maravilhas no meio de vós!” (Josué 3:5)

28 de Agosto - Batismo
Será um dia de festa! Oremos pelos irmãos que descerão 
as águas batismais, dando testemunho público de fé em 
Jesus Cristo!
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu 
vos tenho mandado...”. (Mt 28:19-20)

 04 de Setembro – Nova Classe de Fundamentos da 
Fé e CDV
Na Escola Dominical às 9h, participe!
- Fundamentos da Fé - Para aqueles que desejam se tornar 
membros ou querem conhecer mais das bases da fé cristã 
e das doutrinas da Igreja Metodista.
- CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os 
membros que desejam descobrir os seus dons 
ministeriais.

Um dia para Jesus
No dia 03 de Setembro teremos Um dia para Jesus, 
promovido pelo Ministério de Obras de Misericórdia. 
Pedimos a colaboração de profissionais: Advogados, 
Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas, Podólogos, 
Fisioterapeutas, Manicures e Pedicures ou outra área que 
possam colaborar como voluntários. Entrar em contato na 
recepção da Igreja pelo fone: (43) 3324-7768 com 
Beatriz. Desde já agradecemos a colaboração de todos.

Agenda

Recados

Curiosidades

NOSSO CORPO, MORADA DE DEUS
(Leia 1 Coríntios 6:13-20)

“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, 
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 

mesmos?“ (1 Coríntios 6:19)

Os esportes nos estimulam, pois são um grande 
influenciador de posturas, atitudes e valores adquiridos 
pelo indivíduo. Ensina a pessoa a estabelecer metas; 
desenvolver a capacidade de lidar com seus desejos, 
com suas expectativas, com suas necessidades; a 
desenvolver o controle do equilíbrio físico, do 

raciocínio; a lidar com perdas e ganhos.
Para a prática, usamos nosso corpo - às vezes, “abusamos" dele -, mas 

não podemos esquecer que nosso corpo pertence a Deus, é templo do 
Espírito Santo. Por isso merece cuidados. Nosso corpo deve ser usado 
também para a glória de Deus, portanto deve ser saudável e bem cuidado. 
Assim como o esporte, por meio do corpo, influencia as pessoas em suas 
posturas, atitudes e valores, nosso corpo deve ser despertado da inércia 
para ouvir e praticar os ensinamentos de Deus, nosso Pai. 

Deus deseja que, por meio do corpo, expressemos amor, compaixão, 
equilíbrio espiritual, troca de respeito, vitória do outro, alegria e gratidão.

Somos todos a parte real do corpo de Cristo e devemos, portanto, 
cuidar dele, valorizá-lo e apresentá-lo de modo agradável a Deus.

Lúcia Helena Swerts Esteves Ferrarezi  - No Cenáculo

Superando as Adversidades

A primeira medalha de ouro do Brasil foi ganha em 1920, nos jogos da 
Antuérpia, pelo tenente do Exército Guilherme Paraense, no tiro esportivo. 
Paraense era parte de uma equipe com mais sete companheiros de 
modalidades diferentes, que partiram para a Bélgica por conta própria.

Depois de 27 dias de uma viagem atribulada, passando por Portugal e 
Paris, chegaram a Bruchelas, onde aguardavam conexão para Antuérpia. 
Lá, tiveram parte das armas e da munição roubada. A equipe chegou à 
olimpíada de moral baixa, com fome e sem material esportivo. 
Impressionados com a situação dos colegas, os atiradores americanos 
emprestaram-lhes armas e munição, e, com elas, os brasileiros derrotaram 
seus benfeitores ganhando ouro, prata e bronze no tiro.

Paraense venceu a prova de pistola, rápida, acertando na mosca na 
prova de desempate individual e conquistando a primeira medalha de ouro 
olímpica brasileira. Também conquistou a medalha de bronze por equipe na 
prova de pistola livre.

fonte:http://revistaepoca.globo.com/epoca/0,6993,ept699197-1655-2,00.html
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