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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

Pela primeira vez, as olimpíadas contam com um time de 
refugiados, os atletas que são da Síria, Sudão do Sul, 
Etiópia e Congo, com refúgio na Bélgica, Quênia, 
Alemanha e Brasil, se dividem em três esportes: natação, 
atletismo e judô... Existem 65,3 milhões de refugiados no 
mundo e eles necessitam de ajuda, para tanto, basta 
assinar a petição que será entregue no dia 19/09/2016, 
na sede da ONU na assembléia geral, nesta petição serão 
requeridos direitos aos refugiados: Local seguro para 
viver, direito de trabalhar e adquirir conhecimentos e 
direito de educação às crianças. Para assinar a petição, 
basta acessar o site: www.acnur.org/diadorefugiado. O 
seu apoio já é a primeira vitória deles, para maiores 
informações :parceiro@nacaodacruz.com.br. Ore pelos 
refugiados!!

AS REGRAS DOS JOGOS E AS DISCIPLINAS ESPIRITUAIS
(Leia 1 Coríntios 6.19-20 e 2 Timóteo 2.5)

“Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo” (1 Co 6:20).

Todos sabemos que a prática de algum esporte, assim como os exercícios 
físicos, estão relacionados hoje à boa saúde e à boa forma também, talvez muito 
mais do que pensava nos tempos bíblicos. A observação do apóstolo Paulo é uma 
evidência disso: “o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade pra 
tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida..." ( 1 Tm 4:8). Isso não quer 
dizer que Paulo condenasse os esportes ou os exercícios físicos, e, sim, que o 
apóstolo mantém as prioridades corretas, digamos assim, ao dizer que a piedade 
tem maior valor que o esporte em relação à primazia.

O ambiente esportivo de Corinto levou o apóstolo a comparar a vida do 
cristão à do atleta, pelo menos é possível que ele pensasse que eles entenderiam 
melhor sua mensagem ( confira 1 Co 9:23-27). Quando Paulo aconselha ao 
jovem Timóteo, é ainda mais evidente: " Igualmente, o atleta não é coroado se 
não lutar segundo as normas" (2 Tm 2.5). Ora, entrar em um jogo sem conhecer 
as regras é derrota certa. Por isso, as regras dos jogos são tão imprescindíveis 
nos torneios quanto ao competidor.

De alguma forma, podemos dizer que Paulo estava muito atento à agenda 
esportiva ou aos torneios olímpicos de sua época pelo fato de falar sobre 
disciplina, regras e cuidados com o corpo físico (confira 1 Co 6.19-20; 1 Co 9.25; 
Ef 5.29), entre outros fatores indispensáveis à vida do cristão, assim como à do 
atleta. Vemos, pelo menos, em síntese, pelo ângulo das regras, o quanto são 
importantes os cuidados com o corpo, jogar conhecendo as regras, assim como 
são importantes as disciplinas espirituais para a vida cristã.

Gercymar Wellington Lima e Silva – 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

DESCANSAR PARA VENCER

(Leia o Salmo 37)

“Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por 

causa do homem que prospera em seu caminho...” 

(Salmo 37:7)

 

Pessoa alguma gosta de perder. À 

primeira vista, perder significa ser 

humilhado, pois faltou competência da 

parte do que lutou ou competiu para 

alcançar a pretendida vitória. Mas o que é 

vencer e o que é perder?

 Vencer e perder são dois lados de uma mesma moeda. 

Quando analisamos história humana e todos os seus 

monumentos, entendemos que os movimentos de vitória e 

perda são acontecimentos cotidianos na vivência de qualquer 

ser humano no planeta. Quando recorremos ao evangelho, 

percebemos nitidamente que as duas dimensões salientadas, 

perder ou ganhar, estão presentes o tempo todo. A própria 

vitória de Jesus sobre a morte é uma espécie de perda para o 

mundo. Como o filho de Deus pôde morrer da forma como 

morreu?

 Nessa perspectiva, todos os atletas de alto nível estão 

sujeitos a perder ou ganhar. É muito interessante perceber isso. 

A disputa acontece, e, como resultado, pode vir o choro de 

alegria ou de tristeza. Afinal de contas, não é fácil gastar quatro 

anos de vida com exercícios e treinamentos e não alcançar o 

pódio tão desejado.

 Todavia o conselho bíblico sempre é o de descansar no 

Senhor. Ora, o descanso é necessário para toda e qualquer 

pessoa, especialmente para os atletas. E descansar no Senhor 

significa colocar todas as tensões emocionais sob os cuidados 

da graça maravilhosa de Deus.

Assim, independentemente da brincadeira, do jogo ou das 

competições, o fato é que precisamos depender de Deus, pois, 

sem ele, a alma não sossega de jeito nenhum. E não há nada 

pior que uma alma desassossegada e inquieta. Para os que 

atingem esse estágio, a solução está na manifestação da 

misericórdia de Deus.

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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Texto para reflexão

21 DOMINGO
Ana Paula Cavalcante Sbizera

22 SEGUNDA

23 TERÇA
Jaqueline Ribeiro da Silva

24 QUARTA
Arlindo Alves da Silva Junior

25 QUINTA

26 SEXTA

27 SÁBADO
Lucilene Marcon Guedes
Wilson Gonçalves da Silva Junior
Luiz Carlos Faustino
Roseli Azarias 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! 

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)

27 de Agosto - Encontro de Mulheres Metodistas a 
Distância
Convidamos todas as mulheres para o “XIV Encontro de 
Mulheres Metodistas à Distância”. Será sábado, no 
período da manhã, no Salão Social. Promovido pelo 
Centro Otília Chaves (FATEO), tem como tema: “Mulheres 
no caminho da missão proclamam a justiça e a paz". Será 
servido um lanche às 9h. Aquelas que puderem, tragam 
um prato doce ou salgado. 

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.

09-11 de Setembro – Encontro Local de Jovens 
Jovens, nosso encontro local está chegando. Acontecerá 
entre os dias 09 e 11 de Setembro. Com o tema 
‘‘Tibungue’’, convidamos você que tem entre 18 e 35 anos 
para participar com a gente. Convidamos também toda a 
Igreja para o culto de Abertura no dia 09 de Setembro, 
aqui na IMCL, com a presença do Bispo João Carlos. Não 
fique de Fora. Acesse fb.com/SinaleiroIMCL e fique por 
dentro.

10 de Setembro – Encontro de Casais 
Nosso Encontro de Casais neste ano terá o Tema “Polindo 
as alianças e renovando o AMOR”, ministrado pelo Pr. 
Armando Altino Junior. Início às 14h30 no salão social. À 
noite serviremos um jantar e seguiremos com a 
ministração! Faça sua inscrição ao final dos cultos ou pelo 
fone: 3324-7768 na recepção da Igreja. Vagas Limitadas!

Agenda Recados

Curiosidades

Café dos Pais
No ultimo domingo (14), oferecemos um delicioso café da manhã em comemoração 
ao Dia dos Pais. A iniciativa do café teve como objetivo interagir pais e filhos, 
proporcionando a eles passarem uma manhã juntos, além de terem um agradável 
momento em comemoração à tão importante data, como também, juntos serem 
agraciados com a palavra de Deus, tendo o coração aquecido para o evangelismo 
dentro e fora de suas casas. Agradeço a Deus pela participação de todos do Ministério 
Infantil Geração Criança e os apoiadores. Deus seja louvado pela vida de cada um de 
vocês. 

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. 

Aplaudido de pé

O grande destaque do Brasil e dos jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, não foi 
medalha de ouro, e, sim, de bronze. Vanderlei Cordeiro de Lima estava liderando a 
maratona quando foi agarrado por um religioso irlandês, o ex-sacerdote Cornelius 
Horan, que sofria problemas mentais. Apesar do susto e da parada brusca, Vanderlei 
voltou para a prova, com muita garra, e conquistou a medalha de bronze.

Vanderlei nasceu em cruzeiro do Oeste, em 4 de Julho de 1969. É um ex-
maratonista brasileiro, único dentre homens e mulheres de seu país a receber a 
medalha Pierre de Coubertin, a mais alta distinção olímpica por ter a atitude de não 
abandonar sua prova, mesmo sendo atrapalhado por fatores externos. Antes de ser 
atleta, Vanderlei era bóia-fria. Tornou-se uma das celebridades dos jogos Olímpicos 
de Atenas, em 2004, por conta de sua postura diante do fato ocorrido.

Ajudado por alguns espectadores da corrida, retornou à prova e ainda 
conseguiu garantir a medalha de bronze, sendo aplaudido de pé quando entrou 
no Estádio Olímpico de Panathinaikos.

Fonte:HTTP://olimpíadas.oul.com.br/álbum/2012/03/06/historias-insolitas-
nos jogosolimpicos.htm#fotonav=9.
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