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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

NÃO SEREI CONFUNDIDO

"Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não sou 

envergonhado; por isso, pus o meu rosto como um seixo e 

sei que não serei confundido" (Isaías 50:7)

 Os comentários bíblicos consideram essa 

afirmação de confiança e fé como parte de uma 

profecia messiânica relacionada a Jesus. Creio, 

porém, que pode ser aplicada às nossas vidas 

também. São quatro frases distintas, cada uma 

delas construída a partir da anterior.

 "Porque o Senhor Jeová me ajuda": A 

palavra hebraica traduzida como "ajuda" tem, em sua raiz, o 

significado de "rodear", "proteger". A segurança fundamental 

que temos como filhos e filhas de Deus é a segurança de sua 

constante ajuda e de seu constante cuidado.

 "Pelo que não sou envergonhado": O significado original 

da palavra traduzida como "envergonhado" é "ferido 

emoc iona lmente" ,  " insu l tado"  ou "desgraçado" .

 "Por isso, pus o meu rosto como um seixo": A palavra 

"seixo" transmite a idéia de "consistência", "determinação". É 

uma proclamação de determinação baseada nas duas 

verdades anteriores. Jesus demonstrou essa atitude em Lucas 

9:51: "E aconteceu que, completando-se os dias para a sua 

assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém". Nós 

também precisamos dessa determinação. A certeza da 

proteção do Senhor nos livra do medo e da covardia.

 "E sei que não serei confundido": Note a segurança 

expressa na expressão "eu sei". Não é apenas sentimento. É 

convicção baseada em experiências vividas anteriormente.

  Oro para que Deus dê ao corpo pastoral e à liderança da 

Sexta Região, essa mesma convicção de fé para enfrentar o 

trabalho e as lutas durante o ano de 2017.

No amor de Jesus,                                                                                                                              

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

Igreja cresce em meio à guerra na Síria por que "há fome de Deus"

� Um pastor na região em Aleppo, na Síria, compartilhou que a crise 

humanitária do país resultou em centenas de muçulmanos vindo a Cristo e 

fazendo a igreja crescer em um ritmo espantoso. Desde 2011, quando iniciou a 

guerra que destruiu a nação, apenas um quarto da população cristã permaneceu 

em solo sírio. Em meio ao cenário de guerra, o pastor Alim decidiu ficar na 

cidade. Ele conta que sua congregação está ajudando perto de 2.000 famílias 

carentes por mês. Tanto muçulmanos quanto cristãos são atendidos.

� "Por causa dessa crise, construímos pontes com pessoas que nunca 

tivemos contato antes", explicou. "Começamos a visitar as famílias, 

organizamos acampamentos para crianças que não são cristãs, e suas mães 

também vêm". "Antes da guerra, éramos uma igreja com 150 a 200 membros. 

Agora o número é o mesmo, mas a grande maioria é gente nova." Todos os anos 

batizamos de 15 a 20 pessoas. � "Há número igual de novos crentes que 

preferem não se batizar por causa da pressão da comunidade islâmica".

� O líder religioso explica que ao testemunhar o amor e   compaixão 

demonstrados pelos cristãos, os muçulmanos  traumatizados pelos 

horrores da guerra estão cada vez mais abertos ao Evangelho.

� "Há fome para se aproximar de Deus, há fome para participar das reuniões 

de oração. Agora toda a congregação vem a essas reuniões, a igreja está sempre 

cheia de pessoas orando".

CEMEA – Centro Metodista de Adoração

Início: 17 – 19/02/2017 no Cemetre em Maringá.

Alvo: Oferecer conhecimento teológico a respeito da 

música, da área de louvor, promovendo através das 

ministrações a edificação da igreja e proclamando o 

Evangelho de Cristo através da música. Mais 

informações com Pr. Cleber Rocha pelo fone (44) 

99802-1628 ou cemeadasexta@gmail.com

mailto:cemeadasexta@gmail.com


12 de Fevereiro - Reunião de Planejamento de 2017/2018

Lembramos os Coordenadores de Ministérios, da Reunião de Planejamento na 

Chácara da Igreja, que terá início às 9h. Pedimos orações aos irmãos e irmãs. 

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: Nosso Bispo, Pr. Daniel 

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

esportes. 

Início no sábado (25)

16h - Torneio John Wesley de Futebol de Campo 

19h – Jantar

20h30 – Culto de abertura

Domingo/Segunda (26/27) - Ministrações (manhã e noite); atividades 

esportivas (tarde).

Terça (28) - Encerramento pela manhã.

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

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. Precisamos, 

sobretudo, de você que é da área as saúde: médicos, 

dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, etc. Mais 

informações com Gina: 98457-2413.

Curso de Formação Ministerial Teológico Pastoral (CFMTP)

Nos dias 17 à 18/02, Iniciaremos o CFMTP do CEMETRE em nossa 

Igreja. 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;

- Carta de recomendação.

Agende um horário com um dos pastores.

Reencontro com Deus

Vem aí o Reencontro com Deus, será nos dias 24 à 26/03/2017 e 

as inscrições podem ser feitas na recepção da igreja! 

Investimento de R$ 120,00. As vagas são limitadas!

Se você quer trabalhar como laranjinha, entre em contato pelo fone (43) 99117-

1606 com Thalita. (requisitos: Já ter participado do Encontro e Reencontro com 

Deus, ser membro da IMCL e estar participando de um grupo de discipulado).

0302 PastoralNotícias

Filipenses 3:13-14

Texto para reflexão

05 DOMINGO

Julia Alves de Lima Miranda

06 SEGUNDA

Danielle Lima Guarnieri

Matheus do Nascimento Bataglia

Gabriel Rodrigues da Silva

07 TERÇA

João Rodrigues Filho

Elder Pereira dos Santos

Abner Cachone Marques

Laura Chueire Cianca

08 QUARTA

Stela Maris Zequim Bressan

09 QUINTA

Osmar Silva de Andrade

Ilda Nunes Rato

Aline Siqueira Pedroso

10 SEXTA

11 SÁBADO

Silvana Storti Brunetti

Miriam de Camargos Aljarilla

Priscila Voltolini

Sarah Cochon Costa

Agenda Missão Paraguai 2017
Testemunho 

 A missão deve continuar! Em 2005, começaria em minha vida o amor pela 

Missão Transcultural, a partir daquela viagem missionária ao Paraguai. Com quinze 

anos de idade, minha vida foi mudada por completo, enfrentando um calor de 47 

graus e uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas o que me surpreendeu foi o 

calor do amor que os paraguaios têm pelos brasileiros. Esse calor acarretou nem 

minha vida outras missões evangelísticas que fiz depois disso. 

 Em cada viagem, me surpreendo mais, neste ano, foram novas experiências 

de visitação e oração que Deus usou para surpreender a equipe.     

 Por isso a missão precisa continuar. É um povo que tem a expectativa de 

receber algo, assim como aquele homem coxo de nascença relatado em Atos 3, que 

quando vê Pedro e João tem a expectativa de receber algo, no caso não foi prata 

nem ouro, mas o AMOR de Jesus Cristo que levou aquele homem a cura. Os 

paraguaios olham da mesma maneira, esperando receber amor, vamos continuar a 

dar amor para aquele povo, como também a todos os povos do mundo.

No amor de Cristo Jesus

David Willian Lopes

Indo  ��                          Ensinando ��               Pregando a Palavra 
                                                                               de Deus 

Nesta semana, um Grupo de missionários do Nação da Cruz 

embarcam para a Jordânia. Lá será ministrado a Palavra e o 

amor de Cristo. Através das doações recebidas, farão 

atendimento básico de saúde e distribuição de escovas de 

dentes e creme dental. Pedimos orações à Igreja por esta 

viagem e pelos missionários Eudes, Nilma, Nelzira, Agne e 

Débora, que serão instrumentos do Senhor naquele lugar.

Viagem Missionária a Jordânia

Anotações
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