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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

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

UM ALVO DIGNO

"Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe 
agradáveis..." (II Coríntios 5.9).

"Andai como filhos da luz (...) provando o que é agradável 
ao Senhor" (Efésios 5.8 e 10).

Certamente o alvo final de todo/a discípulo/a de 
Jesus é terminar bem e ouvir: "muito bem servo 
bom e fiel (... )". Porém, durante toda a vida 
deveríamos ter um alvo constante de agradar ao 
Senhor em tudo o que fazemos. No dizer do 
Apóstolo Paulo: "nos esforçarmos para ser-lhe 
agradáveis".

O rei Davi fez uma oração pedindo ajuda para que ele fosse 
sempre agradável ao Senhor: "Que as palavras dos meus 
lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante a 
tua face, ó Senhor, Rocha minha e Redentor meu" (Salmos 
19.14).

A revelação escrita de Deus sobre o que o agrada é imutável. 
Porém, novos desafios estão sempre diante de nós e 
necessitamos de discernimento para decidirmos como agir em 
situações específicas.

Steven Cole (pastor norte americano) falando sobre o que 
agrada ao Senhor diz o seguinte: "Não determinamos o que 
agrada ao Senhor pelos nossos sentimentos ou pelo que outras 
pessoas (mesmo que sejam cristãs) dizem ou pensam. 
Também não determinamos o que agrada ao Senhor pela 
nossa própria consciência. Pelo contrário, aprendemos o que 
agrada ao Senhor através da crescente compreensão e 
entendimento da sua palavra". Cole continua dizendo que, 
firmados/as no crescente conhecimento da palavra de Deus, 
devemos avaliar todas as coisas a partir da seguinte questão: 
"Isso agrada ao Senhor, que me amou e deu-se a si mesmo por 
mim?".

Esse é um tremendo desafio para todos nós, visto que vivemos 
em um mundo hedonista onde "faça o que te faz sentir bem" 
tem sido uma regra propagada por todos os meios de 
comunicação.

Seja o seu alvo e o meu alvo AGRADAR AO SENHOR em tudo o 
que fizermos; dissermos ou pensarmos.                                                                                                                                         

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

Anotações

Emirados Árabes Unidos
Capital: Abu Dhabi (1,9 milhões de habitantes);
Língua: Árabe;
Governo: monarquia constitucional parlamentar;
Fronteira: Omã, Arábia Saudita,
População: quase 8,4 milhões de habitantes;
Religião Oficial: Islamismo;

77% da população é muçulmana, e entre os cidadãos dos Emirados, 85% 
são muçulmanos sunitas, enquanto que os muçulmanos xiitas são 15% da 
população;
Ore pelo Oriente Médio, Ore pelo EAU, Ore pelos cristãos desse país. 
PARTICIPE:  / nacaodacruz.com /ministério_ndc parceiro@nacaodacruz.com
(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

mailto:parceiro@nacaodacruz.com


HOJE (06/11) – Estudo de Daniel na Escola Bíblica Dominical
Iniciamos na classe de adultos, sala 31, e convidamos a Igreja para participar. 
Daniel destaca a soberania de Deus com relação aos impérios gentílicos do 
mundo, e revela Deus como aquele que domina e governa os negócios desses 
impérios até a época de sua destruição, na vinda de seu filho. Por causa de 
suas muitas visões, este livro tem sido chamado “O Apocalipse do Antigo 
Testamento”. Venha, para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus! Todos 
os domingos às 9h.

12 de Novembro – Culto da Família e formatura Homem ao Máximo
Neste dia teremos um Culto especial para as famílias com o tema: Família ao 
Máximo, ministrado pelo Pr. Don Carlo. Juntamente haverá a comemoração 
pela formatura do Curso Homem ao Máximo! Traga sua família e juntos vamos 
nos alegrar pelo muito que o Senhor tem feito pelas nossas casas e nossas 
famílias.

12 e13 de Novembro - Acampamento Infantil
Com o tema: “A Palavra de Deus é mais doce que o 
mel”, será na chácara da IMCL para crianças de 03 (Se 
já dormir sozinho) à 12 anos.
Investimento de R$ 60,00 (uma criança) e R$ 50,00 (a 
partir de duas crianças).
Inscrições e informações com Flaviana pelos fones: 
3327-1926/9617-3125.

12 à 14 de Novembro – Encontro Nacional de Jovens
Jovens do Brasil inteiro estarão reunidos no Encontrão 2016 em 
Teresópolis/RJ. Você que tem entre 18 e 35 anos, não deixe de participar. As 
inscrições se encerram hoje, e podem ser pagas em até 12 vezes nos cartões 
de crédito. O valor de transporte não está incluído, ficando a critério de cada 
um a locomoção até Teresólois. Qualquer dúvida, entre em contato com o 
Lucas pelo (43) 9125-6897.
Fique por dentro dos nossos eventos pela nossa página no Facebook: 
fb.com/SinaleiroIMCL.

Missão ao Paraguai 2017
Período da viagem de 06 à 15/01/2017
Investimento R$ 400,00
Inscrições até 20/11/2016
Informações com Everaldo pelo fone: 9629-8539 ou Drieli 
9907-6516. 
Coloque seu coração na missão, indo, orando ou 
contribuindo! 

Novas turmas de Homem ao Máximo
Estão abertas as inscrições para novas turmas que acontecerão aos domingos 
às 9h na Escola Dominical. As aulas iniciam dia 20/11/2016. Informações e 
inscrições com Jurandir: 9998-5200/Everaldo: 9629-8539.

A IGREJA EXISTE PARA

1. Celebrar a PRESENÇA de Deus em adoração
    Propósito: “Exaltar nosso Mestre"
“Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome" Salmo 34.3.
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor" Sl 122.1

2. Comunicar a PALAVRA de Deus aos incrédulos
    Propósito: “Evangelizar nosso campo missionário"
“A coisa mais importante que eu faço é completar minha missão, o trabalho que o 
Senhor Jesus me deu a fazer, pregar as boas novas da graça de Deus" At 20.24.

3. Trazer a FAMÍLIA à comunhão com Deus
    Propósito: "Encorajar nossos membros"
“Sois parte da família de Deus" Ef 2.19.

4. Ajudar o POVO de Deus a crescer através do discipulado
    Propósito: "Educar para maturidade"
“... Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço 
para a edificação do corpo de Cristo" Ef 4.12-13.

5. Demonstrar o AMOR de Deus através de Ministério
     Propósito: "Equipar para o ministério"
"... com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço..." 
Ef 4.12ª.

Extraído
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Texto para reflexão

06 DOMINGO
Nicolas Teodoro
Carlos Frederico Vargas Scalassara
Lucinda Berbert Moitinho

07 SEGUNDA
Gabriela Porte Davantel Vicente
Anna Beatriz Coutinho Louza
Claudia Maria Ferreira da Silva

08 TERÇA
Edmarcos Paulo Souza da Cunha
Mylle de Melo Souza
Manuela Sartori Fernandes

09 QUARTA
Levi Felix Pessoa

10 QUINTA
Wesley Trevisoli Passos

11 SEXTA
Adair Brianez Rodrigues

12 SÁBADO
Giovanna Miranda Venturini
Marcelo Augusto de Araujo

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! 

Agenda Pastoral

Aconteceu

Recados

Culto do Bebê

Louvamos a Deus pelo Culto de Ação de Graças em favor dos nossos bebês, realizado 
no último dia 29.
Confira o momento precioso que tivemos! Para mais fotos, acesse 
http://bit.ly/Culto-Bebe
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