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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
14h30 Discipulado 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

PERDOADOR COMO JESUS

“Antes, sede uns para com os outros benignos, 
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, 

como também Deus vos perdoou em Cristo” 
(Ef 4:32)

Certa vez, um menino ganhou 
uma cachorrinha de presente de natal 
de seus pais, e foi o bastante para 
roubar o seu coração. Dormia com 
e l a ,  s eu  odo r  e  u i vo  n ão  o 

incomodava. Seus pais deixaram bem claro que ele 
deveria ser o responsável pela cachorra e sentia-se 
feliz com esta obrigação.

Limpava seu cocho de comida. Assim que ela bebia 
um pouquinho de água, já repunha rapidamente.

No entanto, após alguns dias, seus sentimentos 
começaram a mudar. Começou a cansar do seu latido, 
achava que ela comia demais. E seus pais sempre 
diziam: “Ela é sua cachorra".

Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. 
No seco ou no molhado. Foi quando ele percebeu que 
estava preso a sua cachorra. O namoro havia 
terminado. A lua de mel acabado. Estávamos atados. 
De uma opção, a cachorra passou a ser uma 
obrigação. De um mimo a um fardo, de alguém para 
brincar a alguém para cuidar.

Talvez você já conheça esse sentimento. “Ela é sua 
esposa"! “Ele é seu filho, pai, patrão, chefe, colega" ou 
qualquer outro relacionamento que requeira lealdade 
para sobrevivência. Tal comportamento pode levar ao 
pânico. Será que vou conseguir tolerar aquela cara 
peluda todos os dias? Terei de ouvir esse latido até o 
fim dos meus dias?

Estas são algumas perguntas que fazemos quando 
sentimo-nos presos a alguém. Existe uma palavra 
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Maria Rita Silva
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Rita de Cassia R. Oliveira
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Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Aline Siqueira Pedroso

Juvenis

Ricardo V. de O. Cruz
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Rosmeire Pereira da Silva
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Raquel Trindade Garcia
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Jovens

Mylle de Melo Souza

ARÁBIA SAUDITA

-Capital: Riade (quase 4,3 milhões de habitantes);
-Língua: Árabe;
-Governo: Monarquia absoluta islâmica wahhabista;
-População: quase 29 milhões de habitantes; 
-Cerca de 25 milhões de muçulmanos, ou seja, 97% da 
população. Desses, 90% sunitas e 10% xiitas;
-Igrejas ou outros Templos não-muçulmanos são 

proibidos; 
-Os trabalhadores estrangeiros tem que comemorar o Ramadã, mas não 
estão autorizados a celebrar o Natal ou a Páscoa;
-A conversão de muçulmanos para outra religião (apostasia) é punida com a 
pena de morte;
-Berço do Islamismo, sendo o país das conhecidas cidades Meca e Medina.

Ore pelo Oriente Médio, Ore pela Arábia Saudita, Ore pelos cristãos desse 
país.
PARTICIPE: parceiro@nacaodacruz.com / nacaodacruz.com / ministério_ndc 
(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

Anotações

Continua na pág. 02.



Férias pastorais
Pr. Fernando - 06/01 à 01/02/2017
Pr. Don – 10/01 à 05/02/2017

Missão Amazônia -  Barco Hospital
Já estão abertas as inscrições para a próxima Missão 
Amazônia! Este ano a data de viagem do Barco Hospital 
acontecerá entre os dias 06 e 12 de agosto. Se você está 
interessado deixe seu nome para participar da primeira 
reunião que será entre janeiro e começo de fevereiro. 
Precisamos, sobretudo, de você que é da área as saúde: 
médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, etc. 
Mais informações com Gina: 98457-2413.

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)
Neste ano estamos 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 as 18h, inclusive o uso do 
estacionamento também finaliza neste horário.

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!

Nota de Falecimento
Com pesar, informamos à Igreja, o falecimento do Sr. José Ocampos Junior, 
ocorrido no dia 18 de Janeiro. O Sr. José era membro desta Igreja, pai da Patricia 
e sogro do Pr. Don Carlo.
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Texto para reflexão

22 DOMINGO
Pedro Henrique Calil Ruy
Gheysa Patrícia de Lima
Alexandre Borba Cordeiro
Pedro Uchida

23 SEGUNDA
Juraci Neves Rodrigues
Marcelo Oliveira Rezende
Cacilda Donadier Carvalho Costa

24 TERÇA
Renan Condo
Márcio Tenis Martins

25 QUARTA
Sara Fernanda de Souza

26 QUINTA
Soraya Heloisa Salvador
Maria José Baladelli

27 SEXTA

28 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! 

Recados

Agenda
Continuação da pág. 01.

para definir tal situação.
É um mal conhecido como laçonite.
Existe três formas de como lidar com a laçonite: fugir, lutar ou 

perdoar.
Alguns optam pela fuga: Livrar-se do relacionamento e começar 

novamente em outro lugar. Outros lutam: Casas transformam-se em 
zonas de combate, escritórios em ringues de boxe e a tensão torna-se 
um hábito.

Poucos, no entanto, descobrem outro tratamento: perdão.
A Bíblia possui o modelo sobre como desencadear o perdão:
O próprio Jesus conheceu o sentimento de estar preso a alguém. 

Durante três anos andou com a mesma comitiva. De um modo geral, ele 
viu os mesmos doze; ao redor da mesa; da fogueira, por todos os 
lugares.

Viajaram nos mesmos barcos, andaram pelas mesmas estradas e 
visitaram as mesmas casas. Então fico pensando: como Jesus pôde ser 
tão dedicado a estes homens? Ele teve não apenas que tolerar suas 
esquisitices, como também suportar suas fraquezas. Ele podia ouvir 
seus pensamentos mudos. Conhecia suas dúvidas particulares, cada 
irritação, desgosto, cada traição.

Foi difícil para Jesus amar a Pedro sabendo que este iria negá-lo 
algum dia? Foi difícil confiar em Tomé, sabendo que ele questionaria a 
sua ressurreição? Apenas alguns dias antes da morte de Jesus, seus 
discípulos discutiam sobre qual deles era o melhor. Como Ele foi capaz de 
amar pessoas difíceis? Poucas situações geram uma sensação de pânico 
como a de estar preso a um relacionamento. Uma coisa é estar ligado a 
um filhotinho de cachorro, mas algo completamente diferente é estar 
ligado a alguém através de um casamento. Como é que Jesus era capaz 
de amar os seus discípulos? A resposta pode ser encontrada em João 13: 
1-5.

De todas as vezes que vemos Jesus Ajoelhar-se, nenhuma é tão 
preciosa como aquela em que se ajoelhou diante de seus discípulos e 
lavou-lhes os pés.

Hora antes de sua própria morte, a preocupação de Jesus é que seus 
discípulos saibam o quanto Ele os ama.

O que significa ter um coração como o dEle? Significa ajoelhar-se 
como Jesus ajoelhou, tocando as partes sujas das pessoas a quem 
estamos ligados, lavando e retirando a maldade delas com bondade (Ef 
4:32)

O segredo para sermos como Jesus é fixar nossos olhos nEle, e tirar o 
nosso olhar da pessoa que nos feriu e colocá-lo naquele que o salvou (I Jo 
1:7).

Relacionamentos são bem-sucedidos não pela punição dos culpados, 
mas pela misericórdia dos inocentes.
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