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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

D
e

sc
a

n
so

 P
a

st
o

ra
l

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

Formatura CDV 
No último domingo (04) tivemos mais uma formatura do CDV (Curso de 
Desenvolvimento Vocacional), onde irmãos/ãs se colocaram à disposição para o 
serviço no Reino de Deus. Se você ainda não fez este curso, venha domingo às 
9h na Escola Dominical, iniciamos nova classe!

Hanan, uma menina síria de 12 anos fugiu com sua família 
para um campo de refugiados em Zatari, onde ficaram dois 
anos e meio. Hoje, Hanan é refugiada no Brasil, na cidade de 
São Paulo. Hanan foi convidada para carregar a tocha 
olímpica dos jogos Rio 2016, representando os 65 milhões de 
pessoas forçadas a abandonar tudo. Para a pequena menina, 
carregar a tocha, a fez sentir-se como qualquer outra 
brasileira e não como uma refugiada. O Ministério Nação da 
Cruz deseja ajudar o povo refugiado no Brasil e no mundo. 
Ore pelos refugiados! para ajudar entre em contato: 
www.nacaodacruz.com parceiro@nacaodacruz.com, e  para 
s a b e r  m a i s  s o b r e  o s  r e f u g i a d o s  a c e s s e : 
www.acnur.org/portugues  

Na última terça-feira (6), na Igreja Holiness, aconteceu o 

culto de Ação de Graças para os formandos de Teologia 

deste ano da Faculdade Metodista de São Paulo - Pólo 

Londrina.  Foi um momento de alegria do Pr. Don Carlo e 

sua família, e também uma conquista de toda a Igreja. 

Você faz parte dessa história. Continue em oração pelos 

pastores e pastora de nossa Igreja.

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

- Lixa e fita crepe

- Material hidráulico e elétrico

Informações na administração

MORDOMIA CRISTÃ

Existem 02 conceitos de mordomia: 
Secular e cristã.

Secular: É um conceito bem desgastado 
que sugere regalias, privilégios, bem-estar, 
vantagens e etc...

Cristã: À luz do Salmo 24:1, a Palavra 
sugere o conjunto de bens tanto espirituais 
como materiais, sobre o qual Deus nos 
constituiu como administradores, sendo que 

todas as coisas pertencem a Ele...

Mordomo é um administrador que recebe toda a confiança 
do dono da casa. Veja I Pe 4:10 “ Cada um administre aos outros 
o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme 
graça de Deus”. Como bons mordomos, entendemos nosso 
lugar e sabemos que um dia prestaremos contas de tudo para 
Deus (Mt 25:19), servindo ao Senhor com o que TEMOS e com o 
que SOMOS.

Como o Hino “Peregrinando” deixa claro, somos peregrinos 
aqui, não estamos aqui para ficar, mas para ir... Por isso, lemos 
em Ec 9:10 “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu 
vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem 
sabedoria alguma”. Não somos senhores da vida e nosso 
patrimônio é bem pequeno (I Tm 6:7).

No entanto, existem algumas coisas que o ser humano tem 
dificuldade de mordomar:

I – TEMPO

Veja Ef 5:15-16 “Portanto, vede prudentemente como 
andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo; 
porquanto os dias são maus”. Sócrates argumentava “Não é 
ocioso somente quem não faz nada, mas também quem poderia 
ser melhor aproveitado”. A maior queixa das pessoas é “não 
tenho tempo”.

Porém, as pessoas que mais fazem são aquelas que 
aprederam a gerir bem seu tempo, aquelas que aprenderam, 
como disse Paulo a “remir o tempo, pois os dias são maus”. 

E quando a queixa não é essa, é que o relógio de Deus, que o 

tempo de Deus funciona diferente do nosso...

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

continua na pág. 02

Nação da Cuz

Ação de Graças

http://www.nacaodacruz.com
mailto:parceiro@nacaodacruz.com,
http://www.acnur.org/portugues
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Romanos 12:9-10

Texto para reflexão

11 DOMINGO
Roseli A. dos Santos Silva
Cleber Vinícius Rodrigues

12 SEGUNDA
Danielle Bella de Pádua Califani
Olívio Matozo da Silva Junior

13 TERÇA
Thays Silveira
Aline Alves Vicente Khoury
Alzira Eiko Akiyoshi

14 QUARTA

15 QUINTA
Ana Maria de Los Angeles Cabrera
Tadeu Luis Macarini

16 SEXTA
Ademir Ferreira Borges
Lucas Gabriel Lopes dos Reis

17 SÁBADO
Aline Roberta Neves
Manoel Aparecido Nascimento

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.

17 de Setembro – Vigília
A igreja está convidada a participar conosco deste momento 
de oração e adoração a Deus na Chácara da IMCL. 
Sairemos todos juntos às 20h da Igreja. 

Curso de Noivos
Teremos nova turma do Curso ONE neste mês! Será às 
sextas- feiras à noite. Inscrições com Cleber/Eliane (43) 
9952-2605 e Gustavo/Karina (43) 9114-7340 ou na 
recepção da Igreja.

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! 

Recados

Um dia para Jesus

Formatura MMI

Um Dia para Jesus
No último sábado (03) tivemos mais uma edição do “Um dia para Jesus” . Com 

atendimento de dezenas de pessoas em situação de empobrecimento nas mais 
variadas áreas. Foram 89 pessoas atendidas, e 39 voluntários. Servimos 300 
refeições entre café da manhã, almoço e café da tarde. Dentre várias áreas 
atendidas, nesta edição, tivemos a primeira bolsa emprego, onde confeccionamos 
vários currículos e atendimentos direcionados para o trabalho. Este evento não 
aconteceria se não fossem os nossos voluntários e os profissionais que sempre têm 
estado conosco.  Deus seja louvado!

Pr. Don Carlo Rodrigues Reina

Aconteceu no sábado (02) mais uma formatura de MMI – 
Casados para Sempre. Foi um tempo na presença de Deus e de 
comunhão entre os casais.
Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse tempo e 
nessa caminhada, que Deus os abençoe grandemente.

Carlos e Sueli
Eder e Izabele

 Você já teve essa experiência? “Ah, cansei de esperar” Assim, perdemos a 

benção, pois a vitória vem para aqueles que perseveram!

Em João 5, o paralítico esperava (perseverava) há 38 anos...

Existem pessoas que entendem que Deus vai esperá-los. “Deus vai me 

esperar... Quando eu ficar mais velho, serei mais disponível... Quando eu me 

aposentar...”

II – NOSSAS FINANÇAS

Outra coisa que não se mordomiza facilmente. Há pessoas que usam o 

dinheiro, mas muitos são usados por ele; por isso, Jesus falou severamente em 

Mt 6:24 “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar 

o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro”. Sabendo que somos 

peregrinos aqui, devemos ser fiéis com aquilo que chega às nossas mãos. 

Certa vez li que “Quem não consegue ser fiel no pouco, Deus nunca o colocará 

sobre o muito”. As pessoas mais sucedidas financeiramente que eu conheço não 

são as que ostentam bens, mas as fiéis. Por isso Paulo diz em 2 Co 9:7 que “Deus 

ama quem dá com alegria...” A mordomia cristã no dízimo, nas ofertas e 

contribuições  revelam onde está nosso tesouro. 

Meus irmãos/ãs, envolva Deus em suas finanças e você verá como isso é 

bom. Pv 3:9 “Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos 

os teus ganhos”

Nossas primícias honram ao Senhor, são os primeiros frutos, primeiras 

produções, o melhor!

Quando Deus enviou Jesus, Ele deu o que tinha de melhor no céu. Quando 

Jesus se deu por nós Ele deu aquilo que tinha de melhor. Por isso, dizemos que o 

Cordeiro de Deus é digno pelo seu sacrifício.

Nossa fidelidade fala mais alto que os valores. Jesus menciona a oferta da 

viúva (Mc 12:41-44), note o v. 42 “Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas 

pequenas moedas, que valiam meio centavo”.  Ela ofertou o pouco que tinha, 

não eram as sobras. Era viúva, desamparada, pobre, mas agarrou-se na eterna 

provisão divina e fez isso com alegria.

Quando damos a Deus o que TEMOS e o que SOMOS, entregamos a Ele tão 

somente aquilo que já lhe pertence.

Pr. Fernando Cesar Monteiro

continuação da pág. 01

HOJE – Dia do Juvenil
Parabéns Juvenil pelo seu dia!! Louvamos a Deus por suas vidas e pela alegria 
com que servem ao Reino!

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.

Agenda
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