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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

"Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em 

Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não 

julgou como usurpação o ser igual a Deus" (Fp 2:5)

E se, por um dia, Jesus fosse você?

E se, durante um dia e uma noite, Jesus vivesse a sua vida 

com o coração dEle?

As prioridades dEle governando suas ações.

As paixões dEle guiando suas decisões.

O amor de Jesus conduzindo seu comportamento. Como 

você seria?

As pessoas notariam alguma mudança? Sua família,  será 

que viriam algo novo? Seus colegas de trabalho sentiriam a 

diferença?

E seus amigos? Perceberiam uma alegria maior? E quanto a 

seus inimigos?

Receberiam mais misericórdia do coração de Jesus do que 

do seu?

Que alterações esse transplante produziria em seu nível de 

estresse?

Em suas mudanças de humor? Em seu temperamento? 

Você dormiria melhor?

Haveria alguma chance de você precisar menos de 

aspirinas e tranqüilizantes?

E quanto as suas reações em congestionamentos de 

trânsito?

O que você vê é o desejo de Deus.

Ele quer que haja em nós "o mesmo sentimento que houve 

também em Cristo Jesus" (Fp 2:5). O plano de Deus para você 

é nada menos do que um novo coração.

Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse 

jeito.

Ele quer que você seja simplesmente como Jesus.

O amor humano sempre aumenta com o desempenho do 

outro e diminui com os erros.

Nosso mal não diminui seu amor. Nossa bondade não pode 

aumentá-lo

Deus não nos amará menos se falharmos ou formos bem 

sucedidos.
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Pastor Fernando C. Monteiro
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Alexandre Brianez
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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

IÊMEN

- Capital: Sanaa (quase 2,0 milhões de habitantes);

- Língua: Árabe;

- Governo: Governo provisório (Presidente/Presid. 

Conselho);

- Fronteira: A.S. e Omã;

- População: quase 24 milhões de habitantes;

- IDH: baixo (0,498 – 160º);

- O Iêmen do norte ganhou a independência em 1918 do Império Otomano, 

o Iêmen do Sul em 1967 do Reino Unido e a unificação ocorreu em 1990;

- Bandeira: o vermelho representa o derramamento de sangue de mártires e 

unidade, o branco representa o futuro brilhante; e o preto representa o 

passado escuro;

- 100% da população são islâmica, onde 60% são sunitas e 40% xiitas.

- 95% da renda vêm do petróleo;

- A renda per capita é de $380 dólares/ano;

- País mais pobre do oriente médio;

- Seu governo toma as decisões sob efeito de Khat (anfetamina).

continua na pág. 03
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25 à 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. 

Fernando Monteiro e o Pr. Daniel Villas Boas, de Foz do Iguaçu.

Início no sábado (25)

15h - 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.

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.

05 de Março - Culto Infantil com Louvorzão e o Dia do Brinquedo.

Com muita alegria, no retorno do Culto Infantil teremos uma 

programação pra lá de especial! Papais tragam suas crianças, 

eles poderão trazer brinquedos que possibilitem brincadeiras em 

grupo. Será somente no Culto das 18h, nos demais dias e 

horários não serão permitido trazê-lo. Informações com 

Flaviana: 99617-3125 

24 à 26 de Março - Reencontro com Deus

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).

Missão Amazônia - Barco Hospital

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.

0302 PastoralNotícias

Isaías 12:2

Texto para reflexão

19 DOMINGO

Matheus Cury Sahão

Renata Carvalho Ferreira Izuhara

20 SEGUNDA

21 TERÇA

22 QUARTA

João Augusto Marciano Rodrigues

Eliza Miyuki Uemura Akagui

Jeferson Nunes

23 QUINTA

24 SEXTA

Pr. Don Carlo Rodrigues Reina

Cassiano Cesar da Silva

25 SÁBADO

Martha Lua Theodoro

Ione Cachione Franco dos Santos

Agenda O amor de Deus nunca cessa.

Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo como está.

Por exemplo: Um pai compra um sorvete e quando se vira, percebe que a 

criança está com a boca cheia de areia.

Ela encheu de sujeira um local que ele planejava adoçar. Será que ele deixou de 

amar a criança mesmo com a boca suja? Ela deixou de ser filha por estar com a 

sujeira na boca?

É claro que não? Iria o pai permitir que ela ficasse com aquela sujeira em sua 

boca? Não. Porque ele a ama.

Deus faz o mesmo por nós. Ele nos segura sobre a fonte de águas limpas.

Então Ele nos limpa de nossa sujeira: imoralidade, desonestidade, preconceito, 

amargura, ganância. Nós não gostamos da limpeza, algumas vezes até o optamos 

pela sujeira ao invés do sorvete. "Posso comer sujeira se quiser!" Mas só temos a 

perder.

Deus tem uma oferta melhor. Jesus pode mudar nossos corações. Ele deseja 

que tenhamos um coração como o seu. Dá para imaginar uma oferta melhor?

A Pureza de Cristo

O coração de Jesus era puro. Como eram agradáveis os seus pensamentos!

Ele passava dias entre multidões de pessoas enfermas e ainda sentia pena 

delas.

Ele passou mais de três décadas entre a sujeira e o lamaçal de nossos pecados e 

ainda assim enxergou beleza em nós a ponto de morrer por nossas transgressões.

O maior atributo de Jesus era este: seu coração era espiritual.

Seus pensamentos refletiam um relacionamento íntimo com o Pai (Jo 14:11).

Seu primeiro sermão tem início com as palavras "O Espírito do Senhor é sobre 

mim" (Lc 4:18). Ele tinha o hábito de adorar (Lc 4:16).

Seus momentos de oração o orientavam. Certa vez, ao retornar de um período 

de oração, Ele anunciou que era tempo de ir para outra cidade (Mc 1:38).

Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos (Lc 6: 12-13).

Ele afirma: "Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, 

assim julgo" (Jo 5:30).

O coração de Jesus era espiritual.

Nossos corações parecem tão distantes do dEle.

Ele é puro; somos gananciosos.

Ele é pacificador, somos contenciosos.

Ele é agradável; somos irritantes.

Ele é espiritual; somos materialistas.

A distância entre nossos corações e o dEle parece imensa.

Como podemos desejar ter o coração de Jesus?

Pronto para a surpresa? Você já tem. Você já possui o coração de Cristo. Se 

alguém está em Cristo, já possui o coração de Cristo.

Se você já entregou sua vida a Jesus, Jesus já habita em você.

Ele já mudou, desfez suas malas e está pronto para transformá-lo "de glória em 

glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor" (2 Co 3:18).
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