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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
Domingo às 19h30 - 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

PROGRAMAÇÃO DE 
FIM DE ANO

- 18/12 (Domingo) – 
Comemoração de Natal 

com a presença do 
Bispo João Carlos

- 25/12 (Domingo) – 
Natal em família - 

Não haverá o Culto das 
10h30, para um tempo 

maior de comunhão 
com sua família. Os 

Cultos das 18h e 20h 
acontecerão 

normalmente.

- 31/12 (Sábado) – 
Vigília de Ano Novo – 

Culto às 22h30

- 01/01 (Domingo) - 
Não haverá o Culto das 
10h30, pois teremos a 
Vigília na noite anterior. 

Os Cultos das 18h e 
20h acontecerão 
normalmente.

Um coração segundo a vontade de Deus

“... Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu 
coração, que fará toda a minha vontade”

 (Atos 13:22)

“Da descendência deste, conforme a promessa, 
trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus Cristo” 

(Atos 13:23)

Muitos profetas do Senhor lhe agradaram, dentre 
eles, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Isaias e outros. 
Homens que buscaram obedecer a Deus e andar na Sua 
justiça. Homens que transformaram seus corações, que 
praticaram as boas obras do Senhor, que foram tocados 
pelo amor do Pai e que transformaram seus corações de 
acordo com a sua vontade.

No estudo da palavra de Deus (Bíblia), vamos nos 
deparar com um número expressivo de capítulos que 
ensinam sobre a vida de Davi, o rei cujo coração 
agradou a Deus de tal forma e intensidade, que dele 
(sua descendência) fez nascer Seu filho Jesus.

O próprio Deus testemunha sobre Davi e seu 
coração. Vamos conhecer um Davi que mesmo caindo 
no pecado, continuou a agradar a Deus.

Essa misericórdia infinita do Pai celeste enche 
nossos corações de esperança, pois veremos que Davi 
enfrentou as mesmas batalhas espirituais que 
travamos ainda hoje. Se Davi venceu o mal em seu 
coração pecador, também podemos vencê-lo. Mas 
como?

Praticando as mesmas virtudes de Davi!

Discipulado: Acolhimento e crescimento

O discipulador acolhe e ajuda o discípulo a crescer!

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

Encontro Regional de Juvenis

Freqüento os juvenis desde os 11 anos de idade e o acampamento 
“Manifeste-se”, do último fim de semana em Cornélio Procópio foi um 
dos melhores que já participei. Senti o manifestar de Deus naquele 
lugar! Além das pregações abençoadas, a Federação dos Juvenis 
organizou um tempo de oração por 24 horas com a participação de 
todos. Para mim foi marcante, porque é o que devemos fazer todos os 
dias em nossa casa, nosso quarto, que possamos manter esta prática 
no nosso cotidiano. 

Uma frase que me marcou neste acampamento: “Deus tem um 
amor incondicional por você, que não muda, se você pecar ou não, 
então tenha isso por ele também”. Posso dizer que Deus esteve 
presente naquele lugar e manifestou seu amor em nossos corações!

Kauana Moreira

continuação na pág. 03



ATENÇÃO para nossa programação de Fim de Ano na aba do boletim!!

01 de Dezembro – Momento Mulher
Nesta quinta às 19h30, no Salão Social, teremos o Momento Mulher com o 
Tema: “Cuidados para manter uma mente saudável” ministrado pelo Pr. Don 
Carlo. Você é nossa convidada especial, traga suas amigas para este 
momento!

03-04 de Dezembro – 9º Encontro de Homens
Tema: “HOMBRIDADE semelhantes a Cristo”
Local: Espaço de Convivência Metodista
Preletores: Pr. Don Carlo, Pr. Israel e Pr. Fabrício
Investimento de R$ 60,00. Leve um amigo!
Informações e inscrições com Everaldo pelo fone 43 
99629-8539.

Missão ao Paraguai 2017 
Período da viagem de 06 à 15/01/2017
Investimento R$ 400,00
Informações com Everaldo pelo fone: 99629-8539 ou 
Drieli 99907-6516. 
Coloque seu coração na missão, indo, orando ou 
contribuindo! 

Campanha para Cestas de Natal
Necessitamos montar 60 Cestas Natalinas para os irmãos da Tarde da 
Restauração. Pedimos colaboração da Igreja nas doações dos itens 
(panetone, doce de leite, creme de leite, gelatina, pêssego em calda, e outros 
que compõe uma cesta de Natal). As doações podem ser feitas até o dia 
19/12.

Sinaleiro em Ação
A Sociedade de Jovens está arrecadando ofertas para a 
compra de 160 brinquedos para as crianças de um Centro 
de Educação Infantil no Vista Bela. A meta de 
arrecadação é de R$ 3200,00. Para maiores 
informações: Lucas – (43) 99125-6897, Mylle – (43) 
99668-7061 ou Renan – (43) 99990-1819.

Cantina Missionária
Neste mês de novembro, toda renda da cantina vai para a Missão Paraguai 
2017! Abençoe a missão comprando em nossa Cantina nos dias de Culto!

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do Sr. Luiz Guido Baggio, 98 anos, em 
24/11/2016, pai da irmã Laisse Baggio e avô dos irmãos Andréa e Marcelo 
Adamuz. Oremos pela família.

Um coração Simples e Humilde
(I Samuel 16:6-7)

Davi não era o mais indicado, segundo os critérios humanos, mas Deus 
segue padrões próprios, escolhe, prepara e ministra aos corações dos 
escolhidos.

Veja o exemplo de alguns profetas e apóstolos, que embora não 
aparentassem ser os mais indicados da época, foram cheios do Espírito 
Santo de Deus e operaram maravilhas em seu nome:

Moisés (adotado pela filha de Faraó, portanto seu descendente) foi 
escolhido por Deus para ser profeta e retirar o povo de Israel das mãos de 
Faraó do Egito. Era gago e necessitava de seu irmão Arão, para falar 
através dele. Porque Deus não escolheu direto a Arão?

Pedro, apóstolo de Jesus, mas antes disso um SIMPLES pescador, 
homem inculto e de gênio forte.

Mateus (o cobrador de impostos), apóstolo de Cristo, mas antes disso, 
um homem a serviço de Roma, a opressora do povo de Deus.

Paulo, que antes fora Saulo, homem culto e conhecedor da lei judaica, 
(pois fora aluno de Gamaliel), mas também um perseguidor implacável do 
povo Cristão.

Você escolheria algum deles? Mas Deus é amoroso, misericordioso, 
conhece e se importa com os nossos corações, para o Senhor, nossa 
formação acadêmica e posses não representam absolutamente NADA.

Graças a Deus, os critérios do Senhor diferem dos nossos, senão o que 
seria de mim e de você?

Por isso, o coração de Davi agradou a Deus, porque Davi era HUMILDE e 
SIMPLES.

Admar Junior
 Pr. Fernando Cesar Monteiro

A perseguição religiosa que ninguém vê. 

Por vivermos em um país que podemos livremente prestar Culto ao 
nosso Deus, acabamos perdendo o valor que isso tem. Em muitos países 
alguns sofrem perseguições pelo governo e também por seus familiares. 
Precisamos aprender a valorizar a liberdade que temos e usar da nossa 
oração como ferramenta para fortalecer nossos irmãos em Cristo que não 
possuem a mesma realidade.

Um exemplo é o Egito, lugar onde foi instituída uma nova lei que proíbe a 
construção de igrejas no país. A igreja no Egito agora tem que lidar com 
mais uma restrição por parte do governo. Dessa vez, uma nova lei foi 
promulgada pelo Parlamento Egípcio. Ela é totalmente discriminatória 
contra os cristãos. As construções e reformas de instituições religiosas 
cristãs estão proibidas. Continue orando pela igreja no Egito.

PARTICIPE:  / nacaodacruz.com / parceiro@nacaodacruz.com
ministério_ndc (instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)
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Salmos 100:4

Texto para reflexão

27 DOMINGO
Delso Teixeira dos Santos

28 SEGUNDA

29 TERÇA
José Márcio de Souza
Matheus Miranda Venturini

30 QUARTA
André Hiroshi Missaka

01 QUINTA

02 SEXTA

03 SÁBADO
Maria Fernanda Monteiro
Ismênia Nazareh Cardoso Lopes

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

Nação da Cruz

Recados
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