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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 Discipulado p/Mulheres

15h Trabalhos manuais p/Mulheres

19h30 Culto de Oração,   
Libertação e Cura
19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

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

Viagem Missionária à Estônia

O Projeto Estônia, envia jovens brasileiros há 
11 anos para a missão transcultural. Tive a 
oportunidade de ir neste ano e perceber o quão 
diferente esse país é do nosso: apenas 14% das 
pessoas por lá professa fé, dentre eles, apenas 
2% é cristão. 

Os cristãos daquele país são sedentos pela 
Palavra, por entendimento, por um discipulado e 
crescimento espiritual. 

Fomos em 4 brasileiros e tivemos a oportunidade de ministrar a Palavra em 
acampamentos, compartilhar nossas experiências da fé com a liderança 
estoniana e principalmente, estar com estes (caminhar) em todos os dias 
enquanto estivemos por lá, pela graça de Deus dando bom testemunho e os 
auxiliando em tudo o que podíamos. 

Foi um momento onde pude ter experiências maravilhosas com Deus, 
aprender muito sobre dependência d´Ele e respeitar as diferenças (cultura e 
costumes). Com certeza, no término desse Projeto, tanto os Estonianos quanto 
eu e os demais brasileiros não continuamos mais os mesmos. Foi uma 
experiência impagável! E agradeço a Deus por cada um que me incentivou a ir, 
porque ao voltar posso ver que a profundidade do meu relacionamento com o 
Senhor aumentou. Graças a Deus por tudo o que Ele nos permite vivenciar.  

Glória a Deus pelo Seu amor!
Mylle Melo

Formatura MMI (Casados para Sempre)

Aconteceu no sábado 27/08/2016 a formatura de 
MMI (Casados Para Sempre). Foi uma noite 
abençoada, de alegria e celebração. Sete casais 
formandos fizeram o curso com duração de 14 
semanas e foram abençoados em cada lição com 
princípios da palavra de Deus para o casamento. 
Agradecemos a Deus por sua misericórdia e 
fidelidade em nossas vidas.

Adriano e Tina Favoreto

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

Nossa Responsabilidade Política

"Vós sois o sal da terra; e se o sal for 
insípido, com que se há de salgar? Para 
nada mais presta senão para se lançar fora, 
e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo; não se pode esconder uma cidade 
edificada sobre um monte; Nem se acende 
a candeia e se coloca debaixo do alqueire, 
mas no velador, e dá luz a todos que estão 
na casa" (Mateus 5:13-16).

Em seu livro "Cristianismo e Política", o bispo anglicano 
Robson Cavalcante afirma que “não há nada mais 
cientificamente inexato e conceitualmente impossível do que a 
pretensão de ser apolítico”.

 O ser humano é inerentemente político. O termo vem de 
"polis" - palavra grega para "cidade" ou lugar onde as pessoas 
convivem e expressam suas idéias e interesses. Assim, em sua 
origem, o termo "política" refere-se aos assuntos de interesse 
dos/as cidadãos/ãs. Em qualquer comunidade, por menor que 
seja, qualquer povoado; distrito; cidade ou país existem 
questões que afetam a cidadania em seu conjunto.

Nosso chamado para sermos discípulos/as de Jesus vem 
acompanhado de um desafio de brilhar nos lugares mais 
escuros. O chamado de Jesus para os/as seus/suas 
discípulos/as de ser sal da terra e luz do mundo cobre todos os 
aspectos da vida.

Assim, o fato de sermos cidadãos e cidadãs do reino de Deus 
não nos exime das responsabilidades com relação à nossa 
cidadania terrena. Na verdade, o/a cristão/ã tem dupla 
cidadania e deve agir com responsabilidade com relação às 
duas.

Lembremo-nos, porém, que jamais podemos cair na 
armadilha de substituir a pregação e o testemunho do 
evangelho pela ação e envolvimento político. Precisamos 
reconhecer que a política jamais será um instrumento da 
salvação eterna. Ainda que devamos agir politicamente por 
mudanças e melhorias na sociedade, nossa responsabilidade 
maior é fazer discípulos de Jesus através da pregação do 
evangelho e do testemunho pessoal. (Mateus 28:16-20). Sem 
um relacionamento pessoal com Jesus, as pessoas ainda 
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Jovens

Mylle de Melo Souza
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Hebreus 12:14

Texto para reflexão

EM TEMPO
25/08 – Clóvis Gonçalves da Silva

04 DOMINGO
Roger Lemes da Silva

05 SEGUNDA
Luís Gustavo de Souza Yankievicz
Victor Leonardo de Souza e Silva
Angela Eyherabid Araújo
Bárbara Helena de Paula Lopes

06 TERÇA

07 QUARTA
Maria Laudicéa Leal Monteiro

08 QUINTA
Gilson Cacione

09 SEXTA
Gustavo Chueire Cianca
Vinicius Pimenta Silva

10 SÁBADO
Lucas Marques de Freitas
Dolores Guerreiro de Carvalho

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 – Iniciamos nova Classe de Fundamentos da 
Fé e CDV
Ainda dá tempo de participar! Na Escola Dominical às 9h.
- 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 
Ainda dá tempo de fazer sua inscrição para nosso 
encontro local de jovens. Com o tema ‘‘Tibungue’’, 
convidamos você que tem entre 18 e 35 anos para 
participar com a gente. Convidamos toda a Igreja para 
nosso culto de abertura (sem custo), às 20h aqui na IMCL, 
com a presença do Bispo João Carlos. Faça sua inscrição 
com a Marina, pelo (43) 9937-6643, com um investimento 
de R$ 60,00. Acesse fb.com/SinaleiroIMCL.

10 de Setembro – Encontro de Casais 
Com o Tema “Polindo as alianças e renovando o AMOR”, 
ministrado pelo Pr. Armando Altino Junior. Início às 14h30 
no salão social. Faça sua inscrição ao final dos cultos ou 
pelo fone: 3324-7768 na recepção da Igreja. Vagas 
Limitadas!

11 de Setembro – Dia do Brinquedo
O Dia do Brinquedo é especial, possibilitando que a criança 
comece a ter responsabilidade em dividir e aprender a 
brincar juntas. Será somente no culto das 18h. 
Solicitamos aos pais que auxiliem seus filhos na escolha 
de brinquedos. NÃO enviem brinquedos eletrônicos ou 
que geram violência. Mais informações pelo fone: 9617-
3125 com Flaviana.

17 de Setembro – Dia da melhor idade
Será um dia especial na Chácara da Igreja ministrado pelo 
Pr. Natanael Garcia. Todos da Melhor Idade estão 
convidados a estar conosco! Saída da Igreja às 7h30. Mais 
informações pelo fone: 9128-6897 com Patrícia.

Agenda

Recados

Batismo

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.

estarão perdidas.

Em suma, nossa responsabilidade como igreja cristã e protestante é "afirmar 
o senhorio de Jesus Cristo na história. A luta por um sistema mais justo ou por 
leis mais justas não pode ser travada à custa do esquecimento de que é 
necessária a graça de Deus para transformar o velho homem. E que qualquer 
mobilização ou ação política deve começar de joelhos" (Robson Cavalcanti).

"Se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar; orar; buscar 
a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos 
céus; perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra" (II Crônicas 7:14).

Que Deus nos dê discernimento para as eleições que se aproximam.

 Bispo João Carlos

continuação da pág. 01


	Página 1
	Página 2

