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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

PRONTOS A OUVIR

"A fé é pelo ouvir" (Rm 10:17)

"Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça."

Jesus disse essas palavras mais uma vez. Por oito 

vezes somos lembrados nos evangelhos e no livro de 

Apocalipse que não basta ter ouvidos é necessário usá- 

los.

Em uma de suas parábolas Jesus comparou nossos 

ouvidos ao solo (Mt 13: 1-9).

Observe que a semente é a mesma nos quatro 

casos.

O lavrador também é o mesmo.

O que difere não é a mensagem e nem o 

mensageiro - é o ouvinte

E se neste exemplo a proporção for significativa, três 

quartos do mundo não estão ouvindo a voz de Deus.

Setenta e cinco por cento da humanidade está 

perdendo a mensagem.

Na verdade, o grande mandamento de Deus, dado 

através de Moisés, começou com as palavras "ouve, 

Israel, o senhor nosso Deus é o único Senhor" ( Dn 6:4).

Neemias e seus homens foram elogiados porque 

estavam "atentos ao livro da lei" (Ne 8:3).

"Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos" é a 

promessa registrada em Provérbios 8:34.

Jesus nos incentiva a urgentemente aprendermos a 

ouvir como as ovelhas: "as ovelhas ouvem a sua voz...e 

as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz" (do 

pastor).

Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho; antes 

fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos ( 

Jo 10: 3-5).

Cada uma das sete igrejas descritas no livro de 

Apocalipse, este assunto foi direcionado da mesma 
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UZBEQUISTÃO

Capital: Tashkent (2,2 milhões de 
habitantes);
Língua: Uzbeque;
Governo: República Presidencialista;
Popu lação:  quase  28  mi lhões  de 

habitantes;
Religião: Islamismo 88% (maioria de sunitas), Igreja 
Ortodoxa 9%, outros 3% (incluindo alguns budistas);
Ore pelo Sudoeste Asiático, Ore pelo Uzbequistão, Ore pelos 
cristãos desse país.

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

Anotações

Continua na pág. 02.
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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!

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!

25-28/02 - Encontro Local de Avivamento de Jovens e Adultos

Prepare-se para participar do Encontro Local de Avivamento IMCL "Quando o céu 

invade a terra" que será em nossa Chácara. Preletores: Bispo João Carlos, Pr. Daniel 

Villas Boas de Foz do Iguaçu e Pr. Fernando Monteiro, além de testemunhos.

Juntamente com o Encontro teremos o Torneio John Wesley de Futebol de 

Campo no sábado às 16h.

Investimento de R$ 120,00. Inscrições na recepção da Igreja. 

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.
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Texto para reflexão

29 DOMINGO

Danieli Cristina Alves

Haydee Eyherabid Araujo

30 SEGUNDA

Débora Simohigashi Veiga

Alcir José de Oliveira

Jessica Pimenta Silva

31 TERÇA

Samuel Deoces de Souza

Savania Belezoti Borges

Marcelo Nobre de Oliveira

Paula Guarnieri Passos

Ecir Lopes Guerra

Luciana Aparecida Ireno Berg

01 QUARTA

Maria Amélia de Souza Campos

Olga Marcon Guedes

02 QUINTA

Fernanda Pereira Yano

Breno Francovig Rachid

03 SEXTA

Patrícia Mara Santana

Márcia Ribeiro Malmegrin Tolomeu

Vinicius Cascione Silva

Aline Rossi

04 SÁBADO

Maria Isabel de Andrade

Jorge Augusto Polverini

Thalita Prado Flavio Rodrigues

Agenda

Continuação da pág. 01.

maneira:

"Aquele que tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas".

Nossos ouvidos, de maneira diferente de nossos olhos, não possuem 

pálpebras. 

Eles foram feitos para permanecerem abertos, mas observe o quão 

facilmente eles se fecham.

Pilatos possuía o clássico caso de ouvidos que não ouvem. Sua esposa o 

preveniu: "não entres na questão desse justo, porque num sonho muito 

sofri por causa dele" (Mt 27:19).

Jesus a própria palavra da vida estava diante de Pilatos, em seu 

tribunal, e proclamou:

"Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz" ( Jo 18:37).

Porém, Pilatos ouvia seletivamente. Ele permitiu que a voz da multidão 

dominasse as vozes da consciência e do carpinteiro: "mas eles instavam 

com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado".

"E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam" 

( Lc 23:23).

Ao final, Pilatos inclinou seus ouvidos à voz da multidão, e não para o 

Cristo, ignorado assim a mensagem do Messias:

"A fé é pelo ouvir" (Rm 10:17).

E como Pilatos não ouvia, nunca encontrou a fé.

"Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça."

Há quanto tempo você checou a sua capacidade de ouvir? Quando Deus 

lança a semente em seu caminho, qual tem sido o resultado?

Deus fala conosco através de sua Palavra. Antes de ler a Bíblia, ore.

Deus recomenda que meditemos na sua lei (Sl 1:2).

A Bíblia é uma mina que precisa ser explorada (Pv 2:4-5).

Uma coisa é não saber, outra é saber e não aprender.

Se quiser ser simplesmente como Jesus, permita que a sua vida 

pertença a Deus. Gaste tempo ouvindo-o até que receba dEle a lição para 

aquele dia e então, aplique-a.

Extraído

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!
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