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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

REGOZIJAI

Era aniversário de um pai, e ele não estava muito disposto 

para sair de casa com a sua família. Após muita insistência da 

esposa e filhas ele aceitou.

Prepararam uma festa de aniversário surpresa. Somente 

quando chegou ao local, tudo fez sentido para ele. Ao dar o 

primeiro passo dentro do restaurante, compreendeu o 

entusiasmo da esposa e das filhas. SURPRESA!

A partir do momento que planejaram a festa, fizeram tudo 

o que foi necessário para que eu não a perdesse. Jesus fez o 

mesmo por nós. Ele sabe da FESTA. Num dos mais notáveis 

capítulos da Bíblia, Lucas 15, Ele conta três histórias. Cada 

história fala de algo PERDIDO e de algo ACHADO.

Uma OVELHA perdida. Uma MOEDA perdida. Um FILHO 

perdido.E ao final de cada uma, Jesus descreve uma festa, 

uma comemoração. O pastor prepara uma festa por causa da 

ovelha perdida, agora encontrada. A dona de casa prepara 

uma festa por causa da moeda perdida que foi encontrada. E o 

pai prepara uma festa em homenagem a seu filho que esteve 

perdido, mas que foi achado. Três parábolas. Cada uma com 

sua respectiva festa. Três histórias, cada uma mostrando a 

mesma idéia: ALEGRIA.

Quanto ao pastor que encontrou a sua ovelha, Jesus diz: 

"E achando-a..., cheio de júbilo" ( Lc 15: 5-6).

Quando a dona de casa encontra a sua moeda perdida, 

ela anuncia: "Alegrai-vos comigo..." (Lc 15:9).

E o pai do filho pródigo explica ao relutante irmão mais 

velho: "Mas era justo alegrarmos e regozijarmos...’’ ( Lc 

15:32).

O assunto é claro, Jesus é quem fica MAIS FELIZ quando 

um perdido é encontrado. Para Ele, nenhum momento é 

comparável ao momento da SALVAÇÃO.

Assim como há muita alegria numa festa surpresa, o 

mesmo acontece no CÉU.

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

AMOR É A CHAVE

Na Síria, destruída pela guerra, alguns muçulmanos estão tomando a 

decisão de se tornarem cristãos depois de terem sonhos com Jesus. 

"Deus está falando a linguagem de cada grupo". "Os muçulmanos encontram 

Jesus em sonhos. Uma mulher diz que sonhou com um homem vestido de 

branco e seu rosto brilhava. Quando acordou, foi para a igreja. Ela tinha muito 

medo de ser rejeitada, mas foi aceita com amor", conta um pastor sírio.

As conversões também ocorrem após trabalhos de evangelismo. 

Recentemente, um grande número de pessoas deslocadas de outras áreas 

chegou até Aleppo. Eles ficaram em escolas, mesquitas e em edifícios 

semidestruídos.

"Nossa igreja tomou a iniciativa de visitá-los", lembra o pastor. "O que 

vemos e ouvimos é muitas vezes desolador, mas agora essas pessoas vêem 

o que a igreja faz. Agora há uma maior valorização do seu papel. Antes, as 

pessoas reagiam de forma diferente, diziam 'Lá vêm os infiéis'. Agora as pessoas 

nos vêem de forma diferente", comemora. Após verem as atrocidades que os 

jihadistas cometeram em nome do Alcorão, passaram a ver que os cristãos 

foram os únicos a lhes oferecer amor.

continua na pág. 02.

Um Grupo de missionários do Nação da Cruz está em missão na 

Jordânia, ministrando a Palavra e o amor de Cristo. Pedimos 

orações à Igreja por esta viagem e pelos missionários Eudes, 

Nilma, Nelzira, Agne, Débora, Patrícia e Petruska que são 

instrumentos do Senhor naquele lugar.

Já estão abertas as inscrições para a próxima Missão Amazônia! 

Acontecerá entre os dias 06 e 12 de agosto. Precisamos, 

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

enfermeiros, farmacêuticos, etc. Mais informações com Gina: 

98457-2413.

Viagem Missionária a Jordânia

Missão Amazônia - Barco Hospital 



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

Adultos

Com o tema "Quando o céu invade a terra", nosso encontro 

acontecerá na Chácara, com os preletores: Bispo João Carlos, Pr. 

Daniel Villas Boas (Foz do Iguaçu) e Pr. Fernando Monteiro, 

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) e Vigília.

Terça (28) – Culto de encerramento

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

Curso de Formação Ministerial Teológico Pastoral (CFMTP)

Inicia nos dias 17 à 18/02, em nossa Igreja. Serão 18 encontros bimestrais, sendo 

na sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Se tiver interesse em participar, agende 

horário com um dos pastores. 

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

05 de Março – Novas classes de Fundamentos da Fé e CDV 

Na Escola Dominical às 9h, participe!

- Fundamentos da Fé - Para aqueles que desejam se tornar membros ou querem 

conhecer mais das bases da fé cristã e das doutrinas da Igreja Metodista.

- CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os membros que desejam 

descobrir os seus dons ministeriais.

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).
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Hebreus 4:12

Texto para reflexão

12 DOMINGO

Joceli Marciano Rodrigues

Ailton Galdino da Silva

13 SEGUNDA

Giovanna Coutinho Louza

Eliane de Aragão Bilac Costa

Alessandra Neves Custodio

14 TERÇA

Vildo Prestes Gomes

Gabriela Ramos Ferreira Curan

Emanuelle Boiani Matozo

Oséas de Paulo Teotônio da Costa

Alexandre Brianez Rodrigues

15 QUARTA

Jhonny Lewis Gonçalves

Ana Claudia Rodrigues Oliveira

16 QUINTA

17 SEXTA

Vagner Nogueira da Rocha

18 SÁBADO

Tiago Rincoski

Raissa Santos Vieira

Agenda

Quando um filho PERMITE ser "vestido de justiça", o céu prepara a bebida, 

afina os instrumentos e lança o confete (Lc 15:10). Como podemos explicar 

tamanha alegria? Por que tanto entusiasmo? É necessário admitir que tanta 

empolgação desperta curiosidade.

Estamos falando de um pecador que se arrepende.

Como é que uma ÚNICA PESSOA seria capaz de criar tanto júbilo? Quem 

poderia pensar que as nossas ATITUDES causam um IMPACTO tão forte no CÉU?

De acordo com Jesus, as nossas DECISÕES causam um IMPACTO tão forte no 

CÉU. De acordo com Jesus, as nossas DECISÕES causam um impacto termostático 

no MUNDO INVISÍVEL. Quando um pecador se arrepende, todas as outras 

ATIVIDADES CESSAM, e cada ser celestial COMEMORA.

De modo singular, essa é uma resposta a nossa conversão. O céu não faz festa 

por outras realizações que alcancemos. Quando somos diplomados, ou quando 

abrimos o nosso negócio, ou quando temos um bebê, até onde sabemos, os pratos 

da festa celestial permanecem na geladeira.

Por que tanta importância é dada à conversão? Nós geralmente não 

compartilhamos tamanho entusiasmo, compartilhamos? Quando se ouve algo a 

respeito de uma alma que foi salva, você deixa tudo o que está fazendo e 

comemora? O seu bom dia se torna ainda melhor, ou o seu mau dia é recuperado? O 

fato nos agrada, mas chegamos a nos regozijar? Nossos corações se incendeiam de 

alegria? Sentimos pressa de chamar os músicos, repartir o bolo e fazer uma festa?

Talvez esta seja uma área em que devêssemos prestar mais atenção.

A Obra Prima de Deus

Por que Jesus e seus anjos regozijam-se por um pecador que se arrepende? 

Será que são capazes de enxergar algo que não enxergamos? Será que sabem de 

algo que não sabemos?

Certamente sim. Conhecem aquilo que está reservado no céu e mal podem 

esperar para ver a sua face quando chegar ali. Quando você chegar e entrar na 

festa, algo maravilhoso acontecerá . Uma transformação final ocorrerá. Você será 

simplesmente como Jesus (1 Jo 3:2).

Você será uma das maiores de todas as bênçãos celestiais. Será a OBRA-

PRIMA de Deus, sua obra de arte. Não se admire de que os anjos se regozijem 

quando um pecador se arrepende; eles conhecem uma obra de arte, que logo 

adornará a galeria de Deus. Existe ainda outra razão para a comemoração. Parte do 

entusiasmo é devido à nossa CHEGADA. A outra parte é devido à nossa ENTREGA.

Você é capaz de enxergar agora por que os anjos se regozijam quando um 

pecador se arrepende? Jesus está a par do que espera pelos salvos. Também 

conhece o que está à espera dos condenados.

No naufrágio do transatlântico Titanic, mais de duas mil e duzentas pessoas 

foram lançadas nas águas geladas do atlântico. Em terra, os nomes dos 

passageiros foram colocados em duas simples colunas – SALVOS E PERDIDOS.

A lista de Deus é igualmente simples. O "nosso livro de registro", contudo, é 

repleto de colunas desnecessárias. Ele é rico! Ela é bonita! Tem curso superior!

Esses tópicos são irrelevantes para Deus. 

Meu desafio a você é simples: Peça a Deus que o ajude a ter a eterna visão 

dEle sobre o mundo.

Todas as pessoas com quem você se encontra estão convidadas para o jantar, 

quando uma disser "sim", COMEMORE!

Extraído e adaptado – Livro: Simplesmente como Jesus

continuação da pág. 01.

continua na pág. 03.
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