Aconteceu

Boletim Dominical

24 de Maio – Dia do Coração Aquecido
“Se teu coração é como meu, dá-me tua mão." - John Wesley

Churrasco Missionário
Nosso Churrasco
Missionário está
chegando!
Adquirindo o convite você
contribui com as viagens
missionárias e saboreia um
delicioso churrasco!
Não fique de fora!

No dia 24 de maio comemoramos o Dia do Metodismo
Mundial em alusão à experiência religiosa de John Wesley,
que aconteceu na Rua Aldersgate, em Londres, quando ele
sentiu o "coração estranhamente aquecido". Certamente a
emoção fez parte dessa experiência. Nesse momento,
segundo ele, houve uma íntima ligação entre sua experiência
religiosa e a sua doutrina.
Daquele tempo pra cá, o Movimento (hoje Igreja) Metodista cresceu ao
redor do mundo, sua doutrina está mais próxima do coração e sua ação nutre-se
na certeza da salvação. Sua mensagem vem da comunhão de todos os corações
e vai, junto ao Evangelho, trabalhar para a construção do Reino de Deus.
Percebermos que a experiência de Wesley pode ser a de cada um de nós
num dia normal de nossas vidas, como foi para ele. O que John Wesley fez foi
simplesmente esquecer um pouco todos os afazeres que tinha no geral e ir a
uma reunião para ouvir Deus falar com ele em Sua Palavra. Sem correrias, sem
preocupações, sem pressa de ir embora para fazer isso ou aquilo. Ele entrou em
contato com a Bíblia e sua reflexão como nunca fizera antes. E isso fez toda a
diferença.
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Everaldo Bernardino
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

Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Sábado
20h
20h

Sexta-feira
20h
Reunião dos Homens

P.M. - Jardim Chamonix
Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Quarta-feira às 20h - Culto

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Aline Siqueira Pedroso
Secretaria e Administração

Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto

Culto dos Jovens
Culto da Família (2º do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto

Mensagem Pastoral
História do Metodismo

Ensino

Ricardo V. de O. Cruz

Data: 15/06/2017
Horário: 12h
Local: Chácara IMCL
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Jurandir Sérgio de Souza

Ao pregar em Kingswood, Wesley
reunia de três a cinco mil pessoas, e para
surpresa do fundador do Metodismo, as
pessoas movidas pelo Espírito Santo, eram
poderosamente convencidas de seus
pecados. Enquanto ele pregava, pessoas
bem vestidas, amadurecidas, repetidamente gritavam como se
estivessem em agonia, tanto homens como mulheres. Um
membro de uma seita aborrecido pelos gritos e gemidos das
pessoas, repentinamente foi jogado contra o chão, em
profunda agonia por seus próprios pecados. Depois de Wesley
ter orado por ele, exclamou: “Agora sei que és profeta do
Senhor”.
No sábado, as pessoas estavam tão convictas de seus
pecados que caíram no chão como mortos, Wesley tentou
pregar, mas os gritos e os louvores dos que recebendo a certeza
do perdão dos seus pecados sufocavam sua voz.
“O Metodismo é fruto de uma obra sobrenatural do Espírito
Santo, uma continuação dos atos dos apóstolos”.
A vida cristã não é produto do nosso intelecto, lógica,
razão, mas da intervenção de Deus na história do homem por
meio da Graça salvadora e transformadora de Jesus Cristo que
atua em nós pelo Espírito Santo. É Ele o autor e consumador da
nossa fé. Quando o Espírito de Deus toca o espírito latente do
homem, ele passa a ser uma criatura espiritual. Nasce de Deus,
para Deus. Passa a ser dependente do Espírito, seu Senhor.
Santificação é o processo de busca da perfeição cristã que se
inicia na nossa conversão e termina no dia em que nos
encontramos com o Senhor.
Quando mais crescemos na Graça, mais dependente nos
tornamos do Senhor. Em Efésios, capítulo cinco, encontramos
as recomendações do apóstolo Paulo a Igreja: “Não entristeçais
o Espírito de Deus, para qual fostes selados para, o dia da
redenção... Sede, pois imitadores de Deus... Ninguém vos
engane com palavras vãs... vede prudentemente como andais,
não como néscios, e, sim como sábios, remindo o tempo,
porque os dias são maus... não vos torneis insensatos, mas
procurai compreender qual a vontade do Senhor... Enchei-vos
do Espírito Santo”.

Tesoureiro

Estevão Santos Canfield

Eudes Dias
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SANTIDADE
“O segredo de uma vida oferecida a Deus é: Dar e Ele a primeira parte de cada
dia, o primeiro dia de cada semana, a primeira parte do seu rendimento, a
primeira consideração em cada decisão e o primeiro lugar em toda a sua vida”
John C. Maxweell

“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor".
(Hb 12:14)

Agenda
01 de Junho – Momento Mulher
Teremos mais um tempo preciosos preparado somente
para as mulheres! Com o tema “Mulher de valor”
ministrado por Joceli Rodrigues. Convidamos todas as
mulheres a trazer uma amiga e estar conosco às 19h30 no
salão social.
03 de Junho – Momento devocional em Inglês
Será num sábado, às 19h15. Teremos no salão social da Igreja o primeiro
momento devocional em inglês! Se você tem interesse em praticar e
aprimorar seu inglês crescendo na Palavra de Deus, não perca essa
oportunidade! Venha e traga um convidado/a.
Let's praise together!
09 à 11 de Junho – Acamp. de Inverno dos Juvenis
Com o tema "Amor Real", nosso acampamento acontecerá
na chácara da Igreja! Investimento de R$ 90,00. As
inscrições junto ao pagamento estarão disponíveis até o
dia 16/05/17. Mais informações com Aline 99699-3898.
15 de Junho - Churrasco Missionário
Vem aí nosso churrasco Missionário! Será na chácara da
Igreja em 15 de Junho, das 12h às 14h. Adquira seu
convite e abençoe as viagens missionárias. Convites na
recepção da Igreja ou com o Betão pelo fone 99957-0438.

Recados
Campanha Nacional da Oferta Missionária
No último domingo, ofertamos para a Missão através da Campanha
Nacional. Com a sua contribuição, arrecadamos o valor total de R$
6.826,20. O valor arrecadado será destinado para a obra missionária das
regiões Norte e Nordeste brasileiro. Mãos que ORAM, DOAM e ABENÇOAM!
Choro Novo
No dia 18 de Maio, nasceu o Willian, o segundofilho do casal
Olinda e Ricardo Molinari, com 2,880Kg e 48cm. Que o
Senhor continue abençoando a família.
Curso para noivos – ONE
Em Junho iniciaremos nova turma na Escola Dominical. Mais informações
com Cleber e Eliane: 99952-2605/99952-2606.

Qualquer servo de Deus deve gastar muito tempo
em contato direto com Deus do que no trabalho em si
que Deus lhe dá. A falta de santidade em nossas vidas
bloqueia o fluir do Espírito Santo, e transforma o
nosso trabalho em cinzas sem valor à vista de Deus.
Charles G. Finney fez uma afirmação que seria
muito bom considerarmos:
“Pecadores podem desejar ou aspirar intensamente se ver livres
de seus pecados, e podem orar por isso, até mesmo com agonia.
Podem pensar que estão querendo ser perfeitos, mas enganam-se a
si mesmos. Podem sentir-se dispostos a renunciar os seus pecados
como um todo, ou como uma idéia abstrata, mas tomados em
detalhe, um a um, há muitos pecados que não desejam abandonar.
Lutam contra o pecado de uma maneira geral, mas agarram-se a ele
nos casos específicos."
“Quando estão realmente dispostos a abandonar todo pecado,
quando não possuem mais nenhum desejo de si mesmos, mas a sua
vontade se unifica inteiramente com a vontade de Deus, então os
laços que os prendem são rompidos quando se apegam
completamente à vontade de Deus, então eles são preenchidos com
a plenitude de Deus" (Princípios da santidade, Charles G. Finney,
Bethany House Publishers, págs. 22-23).
Em Gálatas 2:20 diz: "logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim."
Este é o significado literal da "crucificação do eu”.
Nós podemos realizar esta obra em nossas vidas. Jeremias
declara isto bem explicitamente:
“Enganoso é o coração, mais do que todas as cousas, e
desesperadamente corrupto; quem o conhecerá? Eu, o Senhor,
esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; o isto para dar a
cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações."
Jeremias 17:9-10
Pr. Fernando Cesar Monteiro

28 DOMINGO
Isabella Pinheiro Borges
Gabriella Pinheiro Borges
Ronny Lopes
29 SEGUNDA
Renata Cilli Fioratte Polverini
Fábio Augusto Razabone
30 TERÇA
Rosilda Moraes Lopes
31 QUARTA
Ana Maria Clivati Faustino
Edson José Alves
Lidiane Soares
Anderson Brasil Messias
Jair Vander Costa Carmezini
01 QUINTA
Fátima Doracy Pattero
02 SEXTA
Lilian Engeroff Gonçalves
Angela Mendes de Souza
Pedro Bruno Luiz
Lívia Maria Loureiro Fortes
Geovana Cristine da Silva Inocêncio
03 SÁBADO
Vera Cristina Selva
João Victor Custodio Nery

Texto para reflexão
Romanos 10:10

