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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

Dia da Melhor Idade

O Dia da Melhor idade foi comemorado na chácara com muita alegria. Com a 
presença de aproximadamente 110 participantes, tivemos momentos 
preciosos! Café da manhã delicioso, recreação, almoço e uma ministração 
especial do Pr. Natanael Garcia! Agradecemos a todos os colaboradores que nos 
abençoaram neste evento.

Rosmeire Pereira da Silva 
Sociedade de Mulheres   

LÍBANO - Capital: Beirute (quase 2 milhões de 
habitantes) - Língua: árabe libanês - Governo: república 
parlamentarista - Fronteira: Síria, Israel e Chipre - 
População: quase 4 milhões de habitantes. A hostilidade 
entre os grupos cristãos e muçulmanos levou a uma 
guerra civil e a intervenção armada (1976) pela Síria,com 
apoio dos EUA e de Israel; No total o estado reconhece a 

existência de dezoito comunidades religiosas, sendo 59.7% dos libaneses 
muçulmanos e 39% cristãos. Em 2014, estimou-se entre a população libanesa 
40,4% de cristãos (inclui 21% católicos maronitas, 8% ortodoxos gregos, 5% 
grego-católicos, 1% protestante e 5,5% outros cristãos).

Um grande exemplo de amor: Há algum tempo a Síria invadiu e dominou o 
Líbano. Estupraram e perseguiram Cristãos, entretanto, agora existem  2 mil 
refugiados Sírios no Líbano. Os Cristãos libaneses entenderam que esta foi a 
chance dada por Deus para demonstrarem amor ao povo sírio. Inicialmente de 
150 refugiados, a Igreja cresceu, e hoje possui  1.500 convertidos! ORE PELO 
LÍBANO!

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

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL, VALE A PENA AMÁ-LA

O que se quer com este artigo é ressaltar 
algumas razões que levam os cristãos a 
amar o estudo da Palavra de Deus, e 
conseqüentemente, amar a Escola Bíblica 
Dominical. Usando, como base, o texto do 
Salmo 119:97, que diz: "Quanto amo a tua 
lei! É a minha meditação, todo o dia...” 
Pode-se dizer que : 

Deve amar a lei do Senhor porque...

a) Ela faz vencer o inimigo: "os teus mandamentos me 
tornam mais sábios que os meus inimigos" (Sl 119:98). Pelo 
depoimento do salmista, estudar a Palavra de Deus 
instrumentaliza o cristão para vencer o inimigo. E qual a forma 
de vencê-lo? Pela sabedoria da Palavra. É na Escola Bíblica que 
se pode estudar a Bíblia sistematicamente.

b) Ela torna prudente o que a usa: “Compreendo mais do 
que todos os meus mestres porque medito nos teus 
testemunhos. Sou mais entendido que os idosos, porque 
guardo os teus preceitos” (v.99-100).

O modo de precaver-se diante dos dilemas da vida revelam 
a sabedoria e a prudência de uma pessoa. Pelo estudo contínuo 
e programado das escrituras, freqüentemente usado na Escola 
Bíblica Dominical, podemos absorver esta qualidade para 
nossas vidas. Você precisa de sabedoria e prudência? Reflita 
em Tiago 1:5 e participe ativamente da Escola Bíblica!

c) Ela me faz desviar dos maus caminhos. “De todo mau 
caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra... 
por meio dos teus preceitos consigo entendimento: por isso 
detesto todo caminho de falsidade" ( v. 101 e 104).

Segundo o salmista, a motivação para ele desviar-se dos 
prazeres do mal é a palavra de Deus ( v.101), a ponto de 
detestar o caminho de falsidade (v. 104). Que poder 
construtivo tem a palavra de Deus na vida de um fiel!

Eis por que recomendamos tanto o estudo da Bíblia 
Sagrada, tão enfatizada na Escola Dominical.

Há outro instrumento capaz de neutralizar a ação 
mundana no homem de nossos dias? Eis por que afirmamos, 
tal como o salmista: “Quanto amo a tua lei! É a minha 
meditação todo dia" ( v.97). De todos os versos do Salmo 119, 
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Diaconia

Rita de Cassia R. Oliveira

Ensino

Ministério Pastoral
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Nação da Cuz
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Colossenses 3:12

Texto para reflexão

26 de Setembro - 02 de Outubro – Primavera de Oração
Você está convidado(a) a buscar a Deus conosco em 
oração e adoração todas as manhãs, no período de 26/09 
à 02/10/2016, das 7h às 8h no salão social. Mais 
informações com Mayumi pelo fone: 9622-0100.

01 de Outubro – Encontro de Corais Evangélicos de Londrina
Convidamos a Igreja a participar do XVII Encontro de 
Corais, com o Tema: “Louvando a Deus mesmo na crise” 
(Sl 142:1-7). Local: Rua Norman Prochet, 55 às 19h:30. 
Participe!

09 de Outubro - Oferta Missionária Regional 
Com amor pela missão de Plantar Igrejas, convidamos a 
todos/as à participarem da OFERTA MISSIONÁRIA 
REGIONAL 2016. Um desafio de amor que nos leva a 
semear nos projetos missionários da nossa 6ª Região 
(Paraná e Santa Catarina)
Toda a oferta será destinada para o Avanço Missionário, 
um desafio que através das nossas ofertas e orações, 
contribuímos para que o Reino venha florescer e dar 
muitos frutos. Participe!

14 - 15 de Outubro – Seminário de Oração e Libertação
Com o Tema: “O que a Libertação e a Cura Interior tem a 
ver comigo?”, acontecerá nosso Seminário ministrado 
pelo Pr. Wendell Conde da Igreja Metodista em 
Congonhinhas. Investimento de R$ 10,00. Faça sua 
inscrição ao final dos Cultos com os membros do Ministério 
de Intercessão. Mais informações com Mayumi pelo fone: 
9622-0100.

21 à 23 de Outubro – Encontro de Mulheres
Com o Tema: “Cuidando das emoções”, teremos nosso 
Encontro Distrital especialmente para Mulheres! Será no 
Hotel Londri Star, com a ministração do Bispo João Carlos e 
da Pastora e Psicóloga Angela Pierangeli. Não deixe para 
última hora, as vagas são limitadas! Investimento R$ 
300,00 (2 X 150,00). 
Mais informações pelos fones: 9128-6897/9109-
3192/9646-5916 ou nancytesouraria@outlook.com.br

Cantina Missionária
Neste mês de Setembro a Cantina Missionária está sendo organizada pela 
Sociedade de Juvenis! Abençoe a missão e saboreie um delicioso hambúrguer! 

talvez o mais claro seja v. 105: “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz 
para os meus caminhos.»

É preciso reconhecer o esforço dos professores das Escolas Bíblicas que 
dominicalmente se aplicam a este trabalho para a edificação dos cristãos. É 
preciso, pois, que os pais tragam os seus filhos no horário da Escola, pois isto 
servirá, sem dúvida, para o futuro deles.

Pr. Joelson Lima da Silva - Igreja Metodista de Lorena/SP

25 DOMINGO

26 SEGUNDA
Fabio Aparecido Pucci
Roseli Gamaliel Domingues Souza

27 TERÇA
Lucimeire Aparecida Silva Andreassa
Francisco das Chagas Santos Gatti

28 QUARTA
Leina Maraucci Rubiao

29 QUINTA
Anderson Cascione Gripp Bicalho
Maryelle Dutra de Souza

30 SEXTA
Cristiane Ignes Domingues

01 SÁBADO
Daniela de Lemos Correia Messias
Patricia Ocampos Rodrigues Reina
Adriana Casuza Rodrigues Ivasita

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

A cárie e a Alma

“Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, 

assim como bem vai a tua alma”. (3 João 1:2)

Queremos com este título chamar a atenção das pessoas que 

são afligidas pela dor na alma e não sabem como tratar essa 

situação. Existem várias semelhanças entre uma dor no dente e 

a dor na alma. Ambas precisam de tratamento, pois senão as 

consequências serão devastadoras.

Sabemos que nosso ser é formado de: corpo, alma e espírito. 

Também sabemos que como devemos cuidar do nosso corpo 

para que ele não adoeça, devemos também cuidar da nossa 

alma.

Muitos nos dias atuais estão doentes da alma, sem ao menos tomar conta 

disso. Mas o que fazer? Como tratar?

Do mesmo modo que existem vários tipos de tratamentos dentários, 

também nossa alma precisa ser tratada de formas diferentes (cada caso, um 

caso). Qual o melhor tratamento?

I - O melhor tratamento é o PREVENTIVO, pois através deles podemos 

impedir danos maiores. E como fazemos isto? 

·Tendo comunhão com Deus (diária)

·Orando diariamente

·Lendo e meditando a Palavra de Deus (Bíblia diariamente)

·Freqüentando uma igreja, onde Jesus Cristo é o Senhor e Salvador.

Todas estas práticas têm que ser diárias, pois só assim podemos detectar 

algo precoce em nossas vidas que não está alinhada com a vontade de Deus.

II - O outro tipo de tratamento é mais profundo, é o RESTAURADOR ou 

curativo, pois o problema já se instalou. E como funciona?

·Em primeiro lugar reconhecer que você tem um problema (está em pecado)

·Em segundo lugar reconhecer que sozinho não conseguirá sair desta 

situação.

·Em terceiro lugar reconhecer que só Jesus Cristo pode curá-lo, convidando-

o para ser o Senhor de sua vida e dono da sua alma.

·Em quarto lugar se envolver mais com as coisas de Deus, buscando cada 

vez mais a santidade, através do Espírito Santo, o qual fará a esterilização da 

sua alma através do fogo, que é a sua presença em nós, tirando os processos 

infecciosos que muitas vezes se instalaram em nossa alma.

Que tudo isso possa nos ajudar a caminhar, buscar e manter a nossa alma 

saudável.

Que Deus nos abençoe!

“Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua 

verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este: o 

de ouvir que os meus filhos andam na verdade”. (3 João 1:3-4)

Base Bíblica: Cl 1:26-27; Lc 12:18-21; Rm 6:23; Ef 2:8-9; 1 Tm 2:5; 2Co 5:17; Mt 11:28-30; 

Jo 8:32; Jo 10:10; Jo 3:16; Is 53:5.

Ilamar Guimarães Garcia

Dentista e Membro IMCL

Agenda
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