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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

Mobilização de pessoas que trabalham com crianças 

Aconteceu no último fim de semana em Curitiba a mobilização de pessoas 
que trabalham com crianças na igreja Metodista, onde todos os momentos e 
palavras foram impactantes, nos deixando com o coração mais aquecido em 
relação ao olhar para com esses pequenos, que Deus tem confiado em nossas 
mãos. Ficou clara a urgência e necessidade de agir em prol das crianças, pois  o 
caminho que nossas crianças têm de trilhar até Jesus é cheio de obstáculos, 
MAS DEUS TEM LEVANTADO a IGREJA, a auxiliar essas crianças nesse caminho. 

Flaviana F. Souza

Pude entender que as crianças precisam muito ouvir a Palavra de Deus e 
nosso papel é o de inculcar essa mensagem e acima de tudo protegê-las. E 
que Deus possa usar minha vida e vida de todos aqueles que se propuserem 
a trabalhar no ministério. Louvo a Deus por essa Igreja investir no Ministério 
Infantil.                                                               

Luciani Cristina Coutinho Louza

Neste fim de semana, tive o privilegio de participar do 
“Encontro com Deus,  este foi especial, foi único. Como 
a mulher samaritana, decidi não sair dali sem sentir o 
sobrenatural, e foi mágico, foi tremendo, tive toda 
certeza que o Espírito Santo estava ali, no controle e de 
prontidão  junto de mim. Assim, deixo o convite, para 
você que participou ou não de um Encontro, vá ao 
próximo, Ele é um Deus de novidades, e vai te 
surpreender com certeza.  Obrigada Senhor, obrigada 
Igreja Metodista por me receber tão bem. 

Natália Cleto

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

ENVIANDO A TODAS AS NAÇÕES

Nos quatro evangelhos e no primeiro capítulo 
de Atos, temos o privilégio de ouvir a conversa 
de Jesus com várias pessoas. As últimas três 
conversas registradas para nós no Novo 
Testamento tem a ver com a missão que Jesus 
entregou aos seus discípulos para executarem 
após seu retorno para reinar ao lado do Pai. Os 

cristãos freqüentemente fazem referência a essa tarefa dada 
por Jesus aos seus discípulos como a “Grande comissão". Ela foi 
dada alguns dias antes da ascensão do Salvador ao céu, várias 
semanas após a ressurreição.

A despeito das dúvidas que perduraram entre seus 
discípulos, sendo  duros de coração e lentos para crer, da 
mesma forma que você e eu somos, a maioria deles estava 
agora completamente persuadida de que Jesus tinha de fato 
ressuscitado dos mortos. A fé que tinham em Jesus como o 
Cristo, o verdadeiro filho de Deus, estava agora firmemente 
estabelecida. Agora eles estavam prontos para ouvir suas 
ordens de partir, prontos para ouvir de seus lábios qual era o 
trabalho que ele desejava que eles fizessem. Ele deu essa 
grande comissão em diversas ocasiões e de vários modos, de 
maneira que não lhes restasse qualquer dúvida sobre o 
chamado deles.

Examinaremos primeiro o relato que se encontra no final do 
evangelho de Mateus (28.18-20). Jesus apareceu aos seus 
discípulos num monte na Galiléia.

Eles estavam de volta a seu território natal, visto que muitos 
deles eram daquela região, ao redor do lago da Galiléia. Ele lhes 
deu uma ordem e junto com ela acrescentou algumas palavras 
de encorajamento.

“...Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas 
as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 
todos os dias até a consumação do século”.

Ide e fazei discípulos!

Ele lhes ordenou "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 

nações". Nós estamos tão acostumados com estas palavras que 

não paramos para pensar em como elas devem ter soado 
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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
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Texto para reflexão

28 DOMINGO
Laércio Lima Pradal
Soraya Alves de Lima Miranda
Amauri Antunes

29 SEGUNDA

30 TERÇA
Pra. Ruth de Assis da Silva
Nayara Pereira Barbosa
Natália Fernanda Cordeiro

31 QUARTA
Elizabete Prado Bravo

01 QUINTA
Diego Plassa da Silva
Rosilene Silva de Souza

02 SEXTA
Flavia Andressa Carvalho Motta

03 SÁBADO

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! 

HOJE -  Dia de Batismo!!
Estamos em festa! Oremos pelos irmãos que estão dando 
testemunho público de fé em Jesus Cristo! Toda honra e 
glória seja dada ao nosso Deus!

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.

03 de Setembro - 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. 

Agenda

Recados

Ministério Nação da Cruz

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 lanche e seguiremos com a ministração! Faça 
sua inscrição ao final dos cultos ou pelo fone: 3324-7768 na 
recepção da Igreja. Vagas Limitadas!

03 de Setembro – NÃO haverá Kings Kids
Papais, em virtude do evento “Um dia Para Jesus” onde toda a igreja estará 
mobilizada, não teremos nosso encontro do KK. Retornaremos nossas atividades no 
sábado seguinte (10/09).

Curso de Noivos
Teremos nova turma do Curso ONE no mês de Setembro! Será às sextas- feiras à 
noite. Inscrições com Cleber/Eliane (43) 9952-2605 e Gustavo/Karina (43) 9114-
7340 ou na recepção da Igreja.

Nota de Falecimento
Com pesar informamos o falecimento do Sr. José Roberto Correia, 55 anos, ocorrido 
em 18/08/2016, pai do nosso irmão Allan Correia (funcionário da Igreja). Oremos 
pela família.

Na Índia, os leprosos são desprezados e esquecidos pelo seu povo, mas jamais por 

Jesus! Estas fotos são prova do amor e cuidado do Senhor com cada um deles, foram 

tiradas em leprosário indiano durante uma ministração realizada por um missionário 

da parceira Missão Global...Orem pela Índia, Orem por todas aqueles que são 

esquecidos e desprezados em todo o mundo!!! Para maiores informações:  

parceiro@nacaodacruz.com

desafiadoras para aqueles que as ouviram dos lábios de Jesus. Este pequeno 

grupo de pessoas comuns recebeu a incumbência de ir a todas as nações da terra 

e fazer de seus ouvintes, discípulos de Jesus iguais a eles! Eles, que tiveram tão 

grande dificuldade de crer nele, embora tivessem passado três anos juntos e 

vivido todos os eventos extraordinários de seu ministério, e em especial, as 

últimas semanas em que ocorreram sua morte e ressurreição. Contudo, esse 

pequeno grupo, que era tão devagar para crer, iria converter as nações da terra!

A maioria deles provavelmente nunca tinha viajado além de seu pequeno 

pedaço de mundo, os pequenos reinos e províncias ao longo de cada lado do rio 

Jordão. E atravessando Israel até o mar mediterrâneo. Com certeza eles teriam 

ouvido os viajantes falarem sobre as outras partes do vasto império romano, que 

se estendia por todo norte da África, norte e oeste da Europa, Ásia Menor (atual 

Turquia e Armênia), e na direção leste até as fronteiras da Pérsia ( atual Irã). Mas 

eles não tinham qualquer conhecimento próprio destes lugares longínquos ou 

países e nações desconhecidos, exceto pelo que talvez tivessem ouvido falar.

Contudo, esses homens ignorantes, sem estudo - esses onze - tinham de ir 

e ensinar as nações a obedecer tudo o que Jesus lhes tinha ensinado, e a 

batizar muitos nessas nações, na sua nova fé, à medida que eles se 

tornassem seguidores de Jesus. Pense no desafio que essa comissão ainda é 

para nós hoje, e nós assumimos como fato que pertencemos a uma igreja 

universal composta de incontáveis milhões de seguidores de Jesus. Depois 

tente imaginar como os apóstolos devem ter se sentido.

A Essência da Evangelização – Jerram Barrs

continuação da pág. 01
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