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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

"Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa 
instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo".

(I Co 2:16)

Em  I Coríntios 2:16  afirma que temos a 
"mente de Cristo."

Se eu tenho a mente de Cristo, por que ainda 
penso tão como eu? Se tenho o coração de 
Cristo, por que ainda carrego as minhas 

dificuldades? Se Jesus habita em mim, por que ainda detesto 
os congestionamentos?

Parte da resposta é ilustrada em uma história sobre uma 
senhora que possuía uma pequena casa no litoral da Irlanda na 
virada do século.

Ela era rica, porém econômica. Então as pessoas ficaram 
surpresas quando ela decidiu estar entre os primeiros que 
teriam eletricidade em sua casa.

Várias semanas após a instalação, um leitor de medição 
apareceu à porta. Ele perguntou se a eletricidade estava 
funcionando bem e ela respondeu que sim. 

“Estou intrigado, e gostaria que a senhora me explicasse 
uma coisa", disse ele.

“Seu medidor demonstra que a senhora quase não utiliza a 
eletricidade!"

“Certamente, respondeu ela. Todos os dias, quando o sol se 
põe, ligo as luzes tempo suficiente para acender meus 
candelabros, então eu as desligo".

Ela possui eletricidade, mas não a utiliza. Sua casa está 
conectada, porém permanece inalterada. Será que não 
cometemos o mesmo erro?

Salvos, embora com o mesmo coração. Estamos 
conectados, porém permanecemos inalterados. Confiando em 
Cristo para a salvação, mas resistindo à transformação.

Nós ocasionalmente ligamos o interruptor, entretanto, na 
maior parte do tempo, optamos pelas sombras.

O que aconteceria se deixássemos as luzes ligadas? O que 
aconteceria se não apenas ligássemos a luz, mas vivêssemos 
na luz?

O mesmo que salvou a sua alma anseia seu coração. Seu 
plano é nada menos do que uma total transformação 
(Rm 8:29; Cl 3:10).

Deus está pronto a moldar-nos à semelhança do Salvador.
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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

Formatura CDV – Curso de Desenvolvimento Vocacional

No último domingo (19), tivemos mais uma formatura do CDV, onde, através 
do curso, 12 alunos tiveram seus dons revelados para servirem na obra de Deus. 
Se você ainda não fez, iniciaremos nova turma no dia 05 de Março. Participe!

Curso de Formação Ministerial Teológico Pastoral – Polo Lonrina

No último final de semana iniciou o CFMTP em 
Londrina. Louvamos a Deus pela oportunidade de termos 
em nossa Igreja esse curso, o qual abriu portas para 
diversas pessoas aperfeiçoarem seu conhecimento da 
Palavra de Deus e também possibilitará um avanço 
ministerial nas áreas de ensino, discipulado, entre outras.

O próximo módulo será no príodo de 31/03 à 01/04. Ainda dá 
tempo de participar. 

Anotações



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
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 

07 de Março – Reunião Sociedade de Mulheres
Convidamos as mulheres para nossa primeira reunião do 
ano, será às 14h30 no salão social. E atenção: com a 
ministração da Pra. Angela Pierangeli.  Venha desfrutar 
deste momento! 

09 de Março – Comemoração Dia Internacional da Mulher 
Será às 19h30 no Templo.  Com o tema: “A Mulher Atual” 
seremos ministradas pela Pastora e psicóloga Angela 
Pierangeli. Você mulher está convidada a estar conosco 
em comemoração por este dia tão especial!

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) 99117-1606/3361-5300 com 

Thalita/Alexandre. (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! A data de viagem está 
prevista para os dias 06 e 12 de agosto. Se você está 
interessado deixe seu nome. Precisamos de profissionais 
na área da saúde, pessoas para realizar atividades com 
crianças, trabalhar na beleza e autoestima de homens e 

mulheres, além de evangelistas e intercessores para a área espiritual. 
Mais informações com Gina: 98457-2413.

0302 PastoralAgenda

Sofonias 3:17

Texto para reflexão

26 DOMINGO
Amanda Carolina Rocha
Luiza Kyoko Tsuzuki
Samuel Candido de Gouvea

27 SEGUNDA
Hylceia Villas Boas de Oliveira

28 TERÇA
Pr. Celso Cascione
Altevir Pereira da Silva

01 QUARTA
Ana Julia Pamplona Magalhães
Patrícia Akiyoshi
Andre Renato Fiori Kreuscher
Eliane Rocha Amaro Netto
Lucy Vieira Cavazzani

02 QUINTA
Raffaela Caroline Ricci
Fumie Hayashi

03 SEXTA
Rosmeire Pereira da Silva
Chrislaine de Moura C. Orchanheski
Rodrigo Guedes
Emerson dos Santos Silva

04 SÁBADO

UM CORAÇÃO HONESTO

Uma mulher apresenta-se diante de um juiz e de um júri, 
coloca uma das mãos sobre a Bíblia e, levantando a outra mão, 
assume um compromisso.

Nos próximos minutos, tendo Deus como seu ajudador, ela 
“falará a verdade, e nada mais que a verdade".

Ela é uma testemunha. O trabalho dela não é diminuir e nem 
acrescentar algo à verdade. A interpretação deve ficar a cargo da 
deliberação legal. O júri deve resolver.

O juiz deve aplicar à pena, quando for o caso.
E a testemunha? A testemunha fala a verdade. Que ela faça a 

sua parte - que fale a verdade - e a justiça terá vez.
O cristão TAMBÉM É UMA TESTEMUNHA. Também assumimos 

um compromisso.
Da mesma maneira que a testemunha na corte, somos 

chamados para falar a verdade. Somos INTIMADOS pelo próprio 
Senhor Jesus (At 1:8).

Somos testemunhas, e a nossa TAREFA é falar a verdade.
Existe, contudo uma diferença entre a testemunha da corte e a 

testemunha de Cristo.  Tem hora em que a testemunha da 
corte DEIXA a cadeira de testemunha, mas a testemunha de Cristo 
NUNCA o faz.

Como as reivindicações de Cristo estão sempre sob inquérito 
judicial, a corte está PERPETUAMENTE em sessão e nós sob 
JURAMENTO.

Uma das avaliações mais IMPACTANTES a respeito de Cristo é a 
seguinte súmula (Is 53:9).  Jesus era COMPLETAMENTE 
HONESTO. Todas as suas palavras eram exatas. Todas as suas 
sentenças eram completamente autênticas.  Não usava de 
trapaça nos momentos difíceis.  Não alterava os cálculos.

Nem uma vez sequer Jesus torceu a verdade. Nenhuma vez 
ocultou a verdade. Em nenhum momento evitou-a.

Ele simplesmente falou a verdade. Nenhum engano foi achado 
em sua boca.

E se estivermos no caminho de Deus, também NÃO HAVERÁ 
nenhum engano em nossa boca.

O plano Dele, se você se lembra, é MODELAR-NOS como o seu 
filho (Rm 8:28).
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