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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

PORQUE PERDEMOS MUITAS BATALHAS?

“Os filhos de Efraim, embora armados de arco, 
bateram em retirada no dia do combate. Não 
guardaram a aliança de Deus, não quiseram 
andar na sua Lei; esqueceram-se das suas 
obras e das maravilhas que lhes mostrara”

 (Salmo 78:9-11).

O Salmo 78 continua lembrando 
as maravilhas que Deus já havia 
operado; desde o êxodo até Davi.

A deserção e a perda da batalha, 
aconteceram por não guardarem a 
aliança e esqueceram do que Deus 
já havia feito.

Embora aptos e municiados para a batalha, 
mas a falta de zelo, e o esquecimento os 
amedrontou, acovardou e fez com que 
desistissem.

Eles não perderam pela força do outro 
exercito, pelo poderio militar do oponente... 
foram derrotados por si mesmos.

A falta de temor do Senhor e o esquecimento 
do que Deus já fez e suas promessas, trouxe a 
derrota.

“O temor do Senhor (Levar Deus a sério) é o 
principio da sabedoria" (Provérbios 1:7)

“E Eis que estou convosco todos os dias até a 
consumação dos séculos" (Mateus 28:20)

Pr. Fernando Cesar Monteiro

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

Ministério Pastoral

Missões

Rosmeire Pereira da Silva

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens e AMAS

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

Aconteceu

Encontro de Capacitação de Intercessores - Unção e Renovo

Aconteceu no último fim de semana na chácara da Igreja, um tempo 
especial de renovo na vida de homens e mulheres que são chamados pelo 
Senhor para a intercessão.

Testemunho

Deus tem planos para nós como filhos e filhas Dele. Entendemos que o filho 
de Deus não deve ir atrás de sinais. Os sinais da unção é resultado da busca pela 
presença de Deus, mediante a oração. Temos muito ou pouco da presença de 
Deus? Ela é constante em nossas vidas? A unção não é nossa, é para servir.

Oração, presença, chamado para servir e renovo é um circulo continuo. Na 
vida do cristão o mais importante é ter a presença do Espírito Santo. O Espírito 
do Senhor Deus está sobre mim para... Servir!

Jonatan Andres Gonzalez

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!

Data: 15/06/2017

Horário: 12h

Local: Chácara IMCL

Anotações



06 de Junho – Reunião Sociedade de Mulheres
Será nesta terça-feira às 14h30 no salão social. Mulheres, venham desfrutar 
deste momento!

10 de Junho – Culto da Família
Com muita alegria e satisfação, convidamos você , homen, mulher, filho/a, 
solteiros ou casados , viuvos/as, para juntos participarmos de um momento 
pra lá de especial. Será no Templo,  sábado às 20h. Estamos no seu aguardo!

15 de Junho - Churrasco Missionário 
Nosso churrasco Missionário está chegando! Será na chácara 
da Igreja das 12h às 14h. Adquirindo seu convite, você 
estará abençoando as viagens missionárias. Convites na 
recepção da Igreja ou com o Betão pelo fone 99957-0438.

Barco Hospital – Missão Amazônia
Na segunda semana de agosto, uma equipe de Londrina embarcará para mais 
uma missão no Barco Hospital Metodista (Amazônia). Para isso, necessitamos 
da sua colaboração com doações que serão entregues às comunidades 
atendidas. Segue a lista de utensílios necessários para a missão:
- produtos de higiene pessoal: escova e pasta de dente adulto e infantil, 
sabonete, absorvente, fralda;
- produtos de beleza para mulheres e crianças: laços, presilhas, tiaras, etc;
- materiais escolares de pequenas dimensões: cadernos, lápis de cor, estojos, 
lápis, caneta, borracha, livros bíblicos e educativos;
- remédios novos ou usados, desde que estejam dentro do prazo de validade. 
(confira a lista na arte abaixo).

0302 Pastoral

Romanos 8:37

Texto para reflexão

04 DOMINGO
Carlos Alberto Zequim

05 SEGUNDA
Naiara Cristina dos Santos Pereira

06 TERÇA
Giovanna Panísio Oliveira

07 QUARTA
Vânia Maria Borrasca Pacheco
Natalia Bianca Sicuro Sardi
Ana Julia Gouvea Greca

08 QUINTA
Hazem Emile Shukery Khoury
Juliana dos Santos Flauzino Pucci

09 SEXTA
Alessandra de Souza Coelho

10 SÁBADO
Monica da Silva Yoshitake
Nancy Rodrigues

Agenda

Recados

A corrupção e o povo de Deus

O mundo morre de amores pelo dinheiro, mas a Bíblia 
diz em I Timóteo 6:10 que "o amor ao dinheiro é a raiz de 
toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se 
desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com 
muitas dores". Como resultado, o que vemos é um 
mundo onde o roubo e a corrupção crescem dia a dia.

Veja o alerta que a bíblia faz em Tiago 5:1-2: "Eia, 
pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas 
misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas 
estão corrompidas, e as vossas vestes estão comidas de 

traça". 
Eu gostaria de lembrar, entretanto, que Tiago não escreveu essas 

palavras para pessoas mundanas. Ele escreveu para pessoas de dentro da 
Igreja. No primeiro versículo do capítulo 1 ele define os/as 
destinatários/as da carta: "Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus 
Cristo, às doze tribos que andam dispersas...". Aquelas pessoas eram 
parte do povo escolhido por Deus; filhos e filhas de Abraão, Isaque e Jacó; 
pessoas que haviam sido libertas da escravidão do pecado e professavam 
a fé cristã.

Pelo visto algumas delas estavam apaixonadas pelas riquezas desse 
mundo e estavam se corrompendo. E Tiago escreve esse capítulo como 
um alerta.

Em uma interpretação literal dessa passagem, Tiago estava alertando 
aqueles judeus cristãos a respeito da destruição de Jerusalém pelas mãos 
dos romanos, que aconteceria no ano 70. Jerusalém seria destruída e as 
riquezas dos judeus seriam levadas pelo exército romano. Aqueles que 
haviam literalmente roubado de seus compatriotas através da pratica de 
negócios injustos ou de cobrança de juros abusivos veriam suas riquezas 
serem levadas pelos romanos.

Em uma interpretação espiritual ou simbólica dessa passagem, Tiago 
estava alertando os cristãos de todos os tempos e, em especial a igreja 
nesses últimos dias, sobre o risco e as consequências do amor ao dinheiro 
que gera a desonestidade, a ganância e a corrupção. Hoje a Igreja 
impacta o mundo de várias formas:

- através do anuncio (da pregação) das boas novas da salvação em 
Jesus Cristo;

- através da denuncia do pecado e da injustiça;
- mas em especial através do testemunho de uma vida santa; 

honesta; transparente e desprovida de ganância.
Exorto aos/as pastores/as e líderes do povo de Deus para que fujam 

de toda e qualquer aparência do mal, em especial no que diz respeito à 
finanças, tanto na igreja e fora dela.

Em Cristo,
Bispo João Carlos
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