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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

TORNAR-SE DISCÍPULO
(João 1:43-50).

Natanael era provavelmente muito tímido. O imaginamos 
como uma pessoa que espera ser abordada por outros, ao 
invés dele mesmo tomar a iniciativa. O evangelho de João 
sugere que ele se mantinha suficientemente próximo de Jesus 
para observar o que ele fazia e ouvir o que ele dizia, porém não 
estava em meio à multidão. Ele estava à distância, debaixo de 
uma árvore, observando e ouvindo.

Se ele era tímido e precavido, contudo não lhe faltava 
interesse pelo que Jesus estava ensinando. Não só estava 
interessado, como sua resposta ao convite de Filipe nos 
mostra, mas também havia meditado sobre esse assunto. 
Quando Filipe afirmou ter encontrado o Messias prometido nas 
escrituras hebréias, e que veio de Nazaré, Natanael foi rápido 
em questionar se aquilo seria possível. Ele era uma pessoa 
séria, ponderada, interessada na verdade, querendo provas 
antes de comprometer-se.

Como Natanael se tornou discípulo?
Nesta narrativa foi Filipe que compartilhou com seu amigo 

Natanael o que havia descoberto sobre Jesus.
Foi na companhia do amigo que Natanael se aproximou de 

Jesus. Antes que Natanael dissesse a Jesus quem era ele, 
Jesus disse a Natanael quem este era! O diálogo que se seguiu 
dá a entender que Jesus sabia de Natanael muito antes que ele 
próprio imaginasse. Ele o havia visto sentado debaixo da 
figueira, antes de Filipe o chamar.

O efeito em Natanael foi dramático. Quando pensava estar 
bem encoberto, havia sido observado por Jesus. Quando criou 
coragem para saber mais a respeito desse rabi, descobriu que 
o rabi sabia tudo a seu respeito.

Agora descobrimos quão profundamente Natanael havia 
meditado e quão preparado estava para ser um discípulo. 
"Mestre, disse ele a Jesus, o Senhor é o filho de Deus! O Senhor 
é o Rei de Israel”.

Podemos achar que ele não tinha ouvido falar tanto assim 
de Jesus que pudesse assumir tal responsabilidade. O que está 
claro ter acontecido é que o modo como Jesus se acercou dele, 
e a conversa entre ambos, foram o suficiente para alcançar o 
coração de Natanael e provocar a afirmação. Ele havia 
descoberto o suficiente para dar o passo em direção ao 
discipulado. Ainda tinha muito para aprender, mas o passo 
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O projeto tem como missão dar 

suporte e preparo ao cristão 

perseguido dos países 

mulçumanos, fortalecendo a fé em 

Cristo através do ensino, respeito e 

do genuíno amor ao único Deus 

vivo. Formado por pessoas da área 

da saúde, esportes, psicologia ou 

outras áreas com o dom de ajudar 

com seu conhecimento adquirido 

na vida acadêmica. Todo o projeto 

é voltado para a pregação da 

Palavra e ensinamento bíblico.
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continua na pág. 02.

Cristão argelino é condenado por “ofender os preceitos do 
islã”

O Tribunal Argelino de Recursos confirmou, 
no dia 7 de setembro, a condenação de Slimane 
Bouhafs há 3 anos de prisão. Bouhafs foi acusado 
de insultar o islã, nos termos do artigo 144 do 
código penal da Argélia por “ofender o profeta” e 
também por “insultar os preceitos do Islã”. A pena 

máxima para essas transgressões é de 5 anos, além da multa que pode 
chegar a 100 mil dinares (equivalente a 914 dólares). Ele está preso 
desde julho desse ano por ter divulgado nas mídias sociais o seguinte 
texto: “a luz de Jesus brilha sobre as mentiras do Islã e de seu profeta”.

A rotina dos cristãos argelinos é cercada de medo e ameaças, 
como a rejeição familiar, pressão no trabalho, violência por parte dos 
radicais islâmicos e difamação. Tem se tornado cada vez mais comum 
as histórias em que os seguidores de Cristo são maltratados, 
humilhados e até mortos por não negarem a Jesus como Salvador. No 
país, não há permissão para a abertura de igrejas, os cultos públicos 
são proibidos e as reuniões de oração costumam ser secretas. Ore por 
essa nação e pelos cristãos perseguidos.

O seu apoio já é a primeira vitória deles, para maiores informações:  

parceiro@nacaodacruz.com.br  
Ore pelas famílias na Argélia, ore por esses Jovens.

Anotações

mailto:parceiro@nacaodacruz.com.br


Missão ao Paraguai 2017 
Um grupo de irmãos/ãs da Igreja estará em missão esta semana, 
levando a Palavra do Senhor ao Paraguai. Oremos pela viagem, 
que o Senhor abençoe este trabalho com muitos frutos.

Férias do Ministério Infantil
Nos dias 25/12/15 à 05/02/2017, o Ministério Infantil estará em 
férias. Neste período, durante os cultos, teremos alguns 
voluntários atendendo nas salinhas, somente as crianças de 4 
a 8 anos. Agradecemos a compreensão de todos os pais!

Curso de Formação Ministerial Teológico Pastoral (CFMTP)

No próximo ano estaremos recebendo o CFMTP do CEMETRE em 
nossa Igreja. Alvo: formar liderança, desenvolver a capacidade 
pastoral, motivar para a Missão e inspirar discípulos para 
impactar a sua geração. Serão 18 encontros bimestrais, sendo na 
sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Atenção aos requisitos:

- Ensino Médio Completo;
- 3 anos de Membro, envolvimento com a Igreja e ser dizimista;
- Recomendação Pastoral.
 Agende um horário com um dos pastores.

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro
Neste mês de Janeiro de 2017, devido o período de férias dos 
ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 
diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de 
trabalho dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o 
uso do estacionamento também finaliza neste horário.
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Texto para reflexão

01 DOMINGO
Renan Godinho Borges
Matheus Henrique M. Barrozo
Murilo Tsukigima Dassisti
Kethrein Caroline C. De Gouveia
Isaque Guarnieri Passos
Jose Rubens Mestre

02 SEGUNDA
Isabela Mazini

03 TERÇA
Valentina T. Nobre De Oliveira
Hylce Villas Boas De Oliveira B.

04 QUARTA
Hudson Batista Silva
Claudia Renata Sordi

05 QUINTA

06 SEXTA
Luana Gabriela C. Da Cruz
Gabriel De Freitas Soares
Matheus Renato S. Fernandes
Alberson Ricardo Franca

07 SÁBADO
Anice Ribeiro Malmegrin
Melissa Gil Goreske Fabiani

UM CORAÇÃO DE FÉ NO SENHOR
 
"Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do 

urso; ele me livrará da mão deste filisteu." 
(1 Samuel 17:37).

Você já pensou em quantos GOLIAS nós 
temos na vida? Não sei como ele se apresenta na 
sua vida, mas ele tem muitas formas: Bebida, 
drogas, adultério, prostituição, furtos, cobiça, 
luxúria, medo, orgulho, doença e tantas outras 

formas.
Mas o maior de todos é o nosso ego! Esse "maldito gigante" com 

o qual lutamos diariamente, é a luta mais difícil da humanidade. O 
próprio Jesus nos advertiu:

"Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia 
tome a sua cruz e siga-me." ( Lucas 9:23).

Mas devemos enfrentar estes gigantes que nos afrontam com 
Cristo e em Cristo, pois a Palavra nos ensina que com Jesus 
seremos mais que vencedores.

"No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo eu venci 
o mundo" (João 16:33).

Você vai se livrar de toda ação do maligno invocando o santo 
nome de JESUS CRISTO, pois ele foi tentado e ainda que como 
carne, venceu todos esses gigantes.

Fique firme, seja sóbrio e examine a Palavra de Deus todos os 
dias, minuciosamente, como um mineiro que busca o seu maior 
diamante, o seu maior tesouro.

Um tesouro para nós, assim é a Palavra de Deus!
Deus nos livrará! Não tema, mas aprofunde-se nas escrituras e 

encontrará aconselhamento para todas as coisas. Nela você vai 
encontrar as armas certas para combater todas as formas de 
gigantes que se apresentarem em sua vida.

Admar/Pr. Fernando

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

Recados

Pastoral

crucial havia sido dado. Sua pública profissão de fé fora feita.
Jesus também deu a impressão de estar consciente do quanto ainda havia para 

resolver. Novamente, com brandura, ele alertou Natanael: "Você crê em mim só 
porque eu disse que o havia visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores 
do que esta!" Um começo havia sido estabelecido. Muito mais haveria de acontecer.

Pode ocorrer que algum de nós se identifique intimamente com a experiência de 
Natanael e encontrem nela um reflexo da sua. Podemos ser ajudados por essa 
história de Natanael e perceber como poderemos auxiliar nosso próximo a alcançar 
a fé e caminhar com Jesus, como Filipe o fez com Natanael.

Acima de tudo, há realmente a necessidade de termos uma percepção mais 
profunda de nossa missão cristã: somos totalmente dependentes da graça 
proveniente de Deus em nosso testemunho e em nosso próprio discipulado.

Extraído do livro “Tornar-se discípulo”

Você quer saber mais sobre discipulado? Ligue:

Alexandre e Talita: 99117-1077/99117-1606

Rosan e Angela: 99941-5436/99945-5443

Programa de Leitura Bíblica 
Este programa é um desafio de leitura da Bíblia durante todo o ano de 2017. 
Retire o seu na recepção da Igreja!

Reencontro com Deus
Você que já fez o Encontro com Deus e quer participar do Reencontro, 
prepare-se!! Será no mês de Março! Aguarde mais informações!
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