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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

Encontro de Jovens - Tibungue

Testemunhos

Foi tremendo para todos que estavam lá, pregações top e muita benção, aprendi 
muita coisa, foi um  dos melhores que participei, eu e toda galera estamos  
prontos para praticar as idéias e planos que aprendemo,s e levar a palavra para 
quem precisa.                                       

Mateus Polo

TIBUNGUE! Foram dias intensos e impactantes em que pudemos relembrar que 
nossa missão e ministério podem ser exercidos no dia a dia. Agradecemos a 
Deus por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo juntos, e aos 
organizadores pelo empenho e dedicação para que tudo acontecesse.                                                                                               

Lucimari de Campos Monteiro

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

“... e os povos renovem as suas forças...” 

Isaías 41:1

Todas as coisas sobre a terra precisam 

ser renovadas. Nada que foi criado segue 

sozinho. “E assim, renovas a face da terra” 

(Sl 104:30). Foi a expressão do salmista. 

Mesmo as árvores, que não se vestem com 

cuidado, nem encurtam sua vida com o trabalho, precisam 

beber a chuva do céu e sugar os tesouros escondidos do solo. Os 

cedros do Líbano, plantados por Deus, vivem apenas porque 

diariamente se enchem da fresca seiva da terra. 

Da mesma forma, a vida do homem não se sustenta sem a 

renovação divina. Assim como é necessário reparar o desgaste 

do corpo com refeições freqüentes, devemos renovar o 

desgaste da alma alimentando-a com o Livro de Deus, com a 

Palavra pregada, ou pela mesa farta da comunhão.

Como nossas graças são depreciadas quando suas fontes 

são negligenciadas! Como são famintos alguns pobres cristãos 

que vivem sem o uso diligente da Palavra de Deus e da oração 

secreta!

Se a nossa devoção pode viver sem Deus, não é divina; não 

passa de um sonho; se assim fosse, seria esperar por Ele como 

as flores esperam pelo orvalho. Sem renovação constante, não 

estamos prontos para os insistentes ataques do maligno, ou 

para as sérias aflições do céu, ou até mesmo para as lutas 

internas.

Quando surgem as tempestades, ai do marinheiro que não 

tiver reforçado o mastro, lançado a âncora nem procurado 

refúgio. Se a bondade cresce fraca, o maligno certamente 

reunirá forças e lutará desesperadamente para obter o controle 

sobre nós; e então, talvez, uma sofrida desolação ou uma 

desgraça lamentável aconteça. 

Aproximemo-nos aos pés da misericórdia divina, em 

humilde súplica, e perceberemos o cumprimento da promessa: 

“Os que esperam no Senhor renovam as suas forças” (Is 

40:31).

Charles Spurgeon

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
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I Pedro 3:18Mais fotos disponíveis em bit.ly/Encontro-de-casais

Texto para reflexão

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.

30 de Setembro – Oração na mata
O Ministério de Homens, convida toda a Igreja a participar deste momento de 
oração na chácara. Saída da Igreja às 20h. Mais informações com Everaldo pelo 
fone 9998-1400.
“Portanto, eu digo: Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o 
receberam, e assim sucederá”. (Marcos 11:24)

Nota de Falecimento
Com pesar informamos o falecimento da Sra. Helena Lahmann, 82 anos, em 
05/09/2016, mãe da nossa irmã Sueli Bueno (Diaconia). Oremos pela família.

Já temos 15,6% do recurso que precisamos para a compra dos 
equipamentos que a equipe médica do Egito necessita para 
seguir com os trabalhos de atendimento gratuito e 
evangelização. Precisamos de você para alcançar essa meta! 
Seja um parceiro da Igreja no Egito, seja um parceiro da 
missão colaborando com o Nação da Cruz. Caso queira ofertar, 
anote no envelope de dízimos e ofertas: Equipe Médica do 
Egito/Nação da Cruz. Ou através de depósito bancário, entre 
em contato: parceiro@naçãodacruz.com

Você, jovem ou juvenil, 
fique atento para os 
próximos encontros 
desse ano. Entre em 
umas das nossas 
páginas e fique por 
dentro das informações.
(12-17 anos) - 
fb.com/Conexao.Vertical
.IMCL
(18-35 anos) - 
fb.com/SinaleiroIMCL

18 DOMINGO
Heloisa Carolina Carvalho Dias
Tauane de Souza Marques
Andréia Nunes da Silva Gomes
Walter Rodrigues Medeiros Junior
Sonia Nery Bernardino
Suely Therezinha Morante Grattão

19 SEGUNDA
Maria de Fátima Romão Hretiuk
Tahcielle Aline Munhoz
Maria Eunice Eduardo Silva
Juliana Quinteiro Canhete

20 TERÇA
Cilonice Pereira Santos Antunes

21 QUARTA
Janaina Peralta Carvalho Condo
Ingrid Maiara R Oliveira

22 QUINTA
Sueli Gouvea Fernandes
Danilo Forloni Pradal

23 SEXTA
Odette dos Santos Contato
José Lopes de Souza

24 SABADO
Monica Lumi Matsuo Martins
Luciana Kubota Nascimento
Lindsay Moya Moreno

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

Encontro de Casais 

Nosso Encontro de casais foi marcante! Contamos com a presença de 61 casais 
que tiveram suas vidas e lares abençoados pela Palavra. Nos alegramos em ver 
tantos rostinhos novos, investindo no seu relacionamento e ao mesmo tempo 
vivenciando o agir de Deus em suas vidas. Em meio a muita comunhão saboreamos 
um lanche especial preparado pelo Ministério. Louvamos a Deus pelos colaboradores 
que se empenharam para realização deste evento. Lembramos que o Ministério 
oferece Cursos visando o aperfeiçoamento nos lares. 

Participe do Culto da Família no segundo sábado do mês! 

Testemunho
O encontro de casais veio em um momento muito 

especial em nossas vidas, selando e renovando nosso 
voto matrimonial. Como divisor de águas, nos 
mostrou a importância de certas atitudes para o 
crescimento, a união e a convivência familiar. Só 
temos a agradecer a Deus e a Igreja pelo apoio e 
suporte que tem nos dado em nossa caminhada como 
família e discípulos do Senhor.                                                                                    

Márcio e Wanessa Conrado

Agenda

Nação da Cuz

Próximos Encontros
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