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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

País: Marrocos

Capital: Rabat (1,7 milhões de habitantes)

População: ±34 milhões de habitantes

Língua: Árabe e Berbere

Governo: Monarquia Constitucional (Rei)

Fronteira: Argélia, Saara e Espanha

O País se tornou independente em 1956 da Espanha, tendo, atualmente, como 
Rei Maóme VI. Os árabes representam cerca de 70% da população e os berberes 
30%, todas as outras etnias não correspondem a 1%. A religião dominante é a 
muçulmana sunita (99%). Ore pelo Marrocos!

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

DIFERENÇAS: BÊNÇÃO OU PROBLEMA?

"Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 
Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; não 
será por isso do corpo? E se a orelha disser: Porque não sou 
olho não sou do corpo; não será por isso do corpo? Se todo o 

corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse 
ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os 

membros no corpo, cada um deles como quis"
(1 Coríntios 12.14-18).

A Igreja em Corinto tinha um problema. E o 
problema não eram as diferenças, mas como 
os/as discípulos/as que formavam aquela igreja 
respondiam à essas diferença.

Aparentemente pensam que a melhor 
maneira de lidar com as diferenças fosse 
eliminando-as, forçando todos a agir da mesma 
maneira ou excluindo (ou demonizando) 

aqueles/as que eram diferentes. Agiam assim porque viam as 
diferenças como problema.

Na verdade, nosso chamado para fazer discípulos de todas 
as nações exige que gastemos tempo com pessoas que são 
diferentes de nós. Deus está interessado na salvação de todas 
as pessoas e de todas as nações. Esse fato, por si só exige que 
aprendamos a apreciar as diferenças, já que diferentes pessoas 
em diferentes lugares agem de diferentes maneiras.

Em sua carta aos Filipenses o apóstolo Paulo parece 
encorajar seus leitores a não permitirem que as diferenças nas 
formas fossem instrumentos de divisões na igreja: “Portanto, se 
há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se 
alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e 
compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, 
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma 
coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por 
humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. 
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada 
qual também para o que é dos outros” (Fl 2:1-4). 

Como membros do corpo de Cristo e como discípulos/as de 
Jesus, vamos permitir que nossas diferenças sejam bênçãos a 
serem usadas para a Glória de Deus. Que possamos focar as 
nossas energias na missão que Deus reservou para nós. 
Permitamos que Cristo brilhe através de nós para que muitas 
outras pessoas possam conhecer o amor e o poder de Deus.

Bispo João Carlos

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

Próximos Encontros

Você, jovem ou juvenil, fique 
a ten to  pa ra  os  p róx imos 
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

Você que ainda não participa dos 
cultos das Mulheres ou do 
Momento Mulher, não deixe de 
vir. Nossas reuniões acontecem 
na primeira terça-feira do mês 
às 14:30.
E o nosso Momento Mulher 
acontece toda primeira quinta-
feira do Mês às 20:00. Venha 
participar conosco.



0302 PastoralNotícias

I Coríntios 6:19-20

Texto para reflexão

04 de Outubro – Reunião Sociedade de Mulheres
Nesta Terça (04), teremos a reunião mensal da Sociedade de Mulheres, será às 
14h30 no Salão Social. Todas estão convidadas!

06 de Outubro – Momento Mulher
Nesta quinta às 19h30, no Salão Social, teremos nosso Momento 
Mulher com o Tema: “Cuidando do Corpo, Alma e Espírito” ministrado 
pela Dra. Graziela Viezzi. Você é nossa convidada especial, traga 
suas amigas para este momento específico ao público feminino!

08 de Outubro – Culto da Família
Venha com sua família para o nosso culto com o tema: “O caminho de 
Deus para lares felizes” ministrado pelo Pr. Cidade. Será às 20h no 
salão social. Um tempo abençoado de Palavra, louvor e oração! 
Invista em sua família!

08 de Outubro – Conexão com o Pai
No próximo dia 08 de Outubro, os Jovens convidam a Igreja para um momento único 
de louvor e comunhão com o nosso Pai. Não deixe de participar. Será às 20h no 
Templo. 

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 e 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 Metodista de Congonhinhas. 
Investimento de R$ 10,00. Faça sua inscrição hoje ao final dos Cultos! Mais 
informações com Mayume pelo fone: 9622-0100.

16 de Outubro – Festa e Culto Especial do Dia das Crianças
Tragam seus filhinhos para nossa festa especial em comemoração ao 
Dia da Criança! Será no Cultinho das 18h. Criança você é nosso 
convidado especial, traga um amigo(a) para festejar com você neste 
Domingo!

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

29 de Outubro – Culto do Bebê
Convidamos os pais com bebês até 2 anos de idade para participarem do Culto do 
Bebê com o tema "ABENÇOANDO OS FILHOS". Será realizado no Salão Social às 
15hs, faça a inscrição do seu bebê na recepção da Igreja a R$ 10,00. 
Informações: (43) 9843-4363 / 3025-2854 com Daniela. Inscrições somente até 
23/10.

Nota de Falecimento
Com pesar informamos o falecimento da Sra. Leonor Passucci Luiz, 85 anos, em 
25/09/2016, mãe do nosso irmão Nelson Luiz (Missões). Oremos pela família.

Choro Novo
Nasceu em 26/09/2016 a linda Elis Fernandes Bernardino, com 
3,970Kg e 52 cm. Filha do casal Maikon e Débora Bernardino. 
Parabéns aos avós Everaldo e Sônia Bernardino!

02 DOMINGO
Valcuruci Jorge dos Santos
Marcelo de Souza Flavio

03 SEGUNDA
Maria Inês Malaquias
Fernanda Bertoncini de Andrade

04 TERÇA
Pedro Medeiros Souza
Gabriel Bonaldo Trevisan

05 QUARTA

06 QUINTA
Luiz Carlos Moraes Cezar
Maria Aparecida Menez Lima
Inalda Zarantonelo da Silva

07 SEXTA
Alvanyce Villas Boas de Oliveira Buzolin
Sara Pamplona Gonçalves
Maurici Antonio Ruy

08 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! 

FAMÍLIA, IDÉIA DE DEUS!

A vida em família geralmente é cercada de muita expectativa. 
Quando os noivos entram no casamento carregam consigo muitos 
sonhos em torno da construção de uma família estável, feliz, bem, 
sucedida, com filhos saudáveis, obedientes, etc. Entretanto, há 
muitos casais que nos primeiros meses ou anos de casamento deixam 

ir por água abaixo todos os sonhos e expectativas, chegando à conclusão de que a 
família que idealizavam e que começaram a construir não passava de um castelo de 
areia. Há muitos casais que concentram todas as esperanças de uma família alegre e 
realizada, nos filhos que estão crescendo, mas, com o passar do tempo estes acabam 
lhes trazendo grandes desgostos e preocupações.

Assim, assiste-se hoje à desestruturação e ao desmoronamento de muitas 
famílias. É nesse contexto e diante desse desafio, que buscaremos na palavra de 
Deus os princípios que possibilitam a estabilidade familiar, pois, "SE O SENHOR NÃO 
EDIFICAR A CASA, EM VÃO TRABALHAM OS QUE A EDIFICAM” (Sl 128)

Primeiramente, temos que ter em mente que a Bíblia não é um manual de vida 
familiar que traz regras e leis para a vida em família. A Bíblia apresenta, sim, 
conselhos e princípios flexíveis que visam orientar a fazer da vida em família uma 
agradável, compensadora e edificante experiência, assegurando a sua estabilidade.

Primeiro: a estabilidade familiar repousa no princípio da autoridade.  "A 
autoridade divina está acima de qualquer outra autoridade na família".

Segundo: a estabilidade repousa no princípio da submissão. Onde não há 
submissão é difícil haver harmonia, é impossível haver felicidade. ( Cl 3.18-20; I Cro 
4,7: Pv 22.4; I Pe 5.5).  Definição de papéis...

Terceiro: a estabilidade familiar repousa no princípio da afeição. A autoridade e a 
submissão na família se harmonizam e se tornam viáveis, praticáveis e agradáveis, 
em virtude do princípio da afeição. O princípio da afeição, sobre o qual também 
repousa a estabilidade familiar, deve, necessariamente, ser exercitado da maneira 
conjugal, filial, paternal.

Sendo assim, podemos entender os meios pelos quais o Senhor Deus, esclarece 
quando há uma vida em abundância  na própria família, no próprio lar.

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam..." 
(Salmos 128)

Pastor Hebert Junker

Agenda

Pastoral

Recados

http://nancytesouraria@outlook.com.br
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