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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, 2156
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

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

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 

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

Notícias

Culto em Inglês

Participar do culto em Inglês tem sido uma 

experiência muito legal e uma oportunidade de 

aprender coisas novas. Como qualquer idioma, o Inglês 

requer prática, e poder praticar louvando ao Senhor e ouvindo 

sua palavra não tem preço. Além disso, o culto se torna um lembrete de 

que precisamos agradecer ao Senhor por termos a oportunidade de estar em sua 

presença de tantas formas, inclusive em outro idioma.

Maria Paula P Lima

Igreja Metodista em 

Cuiabá/MT

Nos dias 07-09/07/2017 

estivemos ministrando o Projeto 

Neemias e Implantando o CDV 

na Igreja Metodista em 

Cuiabá/MT, também auxiliamos 

na estruturação dos ministérios 

e na classe de Fundamentos da 

Fé.

Domingo passado (03/09) 

O Pr. Rogério nos enviou as 

fotos ao lado que mostram o 

início da primeira turma de CDV 

e Fundamentos da Fé. Ele 

agradece a Deus pelo apoio que 

a nossa Igreja está dando 

nesse processo de 

despertamento e capacitação 

de líderes.

Cristiano Kreuscher

“... no meu braço esperam.”
Isaías 51:5

Em épocas de provas severas, o 
cristão não tem nada na terra em que 
possa confiar e é, portanto, compelido 
a lançar-se somente sobre seu Deus. 
Quando sua embarcação já afundou 

quase por completo, e nenhuma libertação humana pôde ser 
útil, ele deve simples e plenamente entregar-se à providência e 
ao cuidado de Deus. Bem-aventurada tempestade que soçobra 
o homem em uma rocha como esta! Bendito furacão que leva a 
alma a Deus e somente a Ele! 

Algumas vezes não há como chegar até Deus devido à 
multidão de amigos; mas quando um homem é tão pobre, tão 
desamparado que não tem mais para onde voltar-se, ele corre 
para os braços de seu pai onde é tão abençoadamente 
envolvido! Quando está sobrecarregado com problemas tão 
prementes e peculiares, a ponto de não conseguir falar deles a 
ninguém, senão a seu Deus, ele deve agradecer por eles; pois 
ele aprenderá mais do seu Senhor nesta situação do que em 
qualquer outro momento. 

Ó, cristão arremessado por tempestades, favorável é a 
prova que o conduz ao Pai! Agora que você só tem seu Deus 
como alvo de sua confiança, tenha certeza de colocar toda a 
sua confiança nele. Não desonre o seu Senhor e Mestre com 
dúvidas e medos indignos; mas seja forte na fé, dando glória a 
Deus. Mostre ao mundo que o seu Deus tem o valor de dez mil 
mundos para você. Mostre aos homens ricos o quão você é em 
sua pobreza, quando o Senhor Deus é seu ajudador. Mostre ao 
homem forte o quão forte você é em sua fraqueza, quando sob 
você estão os braços eternos. 

Agora é o momento para feitos de fé e proezas destemidas. 
Seja forte e mui corajoso, e o Senhor seu Deus certamente, tão 
certo como Ele fez os céus e a terra, glorificará a si mesmo em 
sua fraqueza e magnificará seu poder em meio à sua angústia. 
A majestade da abódada (cobertura) do céu seria corrompida 
se o seu céu fosse sustentado por uma única coluna visível; e 
sua fé perderia a glória se estivesse em algo discernível pelo 
olho carnal. 

Que o Espírito Santo conceda a você o descanso em Jesus.

Charles Spurgeon
Colaboração: Maria Fernanda Monteiro



Iniciamos novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV
Participe! Na Escola Dominical às 9h, 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.

14 de Setembro – Momento Mulher
Neste mês, devido ao feriado, nosso Momento Mulher será dia 
14 às 19h30 no salão social! Com o Tema “Um Caminho a 
percorrer”, ministrado pela irmã Angela Mendes. Convide 
uma amiga e participe deste momento feito especialmente 
para mulheres!

16 de Setembro – Dia da Melhor Idade
Convidamos a galera da Melhor Idade para participar da 
comemoração do seu dia! Teremos um dia de ministrações, 
muitas atividades e comunhão. Será na chácara da Igreja 
(Sábado), com início às 8h. Chegue cedo, o ônibus sairá da Igreja 
às 7h30.

Choro Novo
Nasceu dia 01 de setembro de 2017, a linda Beatriz Engeroff 
Gonçalves, com 2.870Kg e 47,5cm. Segunda herança do casal 
Jhonny e Lilian Gonçalves! Parabéns aos papais e irmãozinho 
Vinícius pelo lindo presente!

“Participei de 2 a 14 de agosto de 2017, junto com o Mário Robson de Fortaleza, do Projeto Kids 
Games Camp, no Egito, através do Ministério Nação da Cruz do Brasil.

Em oração pedi que se fosse da vontade de Deus a minha ida, que Ele me preparasse e me dessa 
capacidade física, mental, espiritual, financeira e linguística para ir, e foi exatamente o que Ele 
fez. Aprendi na prática que o dinheiro não é desculpa para não fazer a Obra, pois Ele é o dono do 
ouro e da prata. Havia em meu coração certas expectativas, alguns medos e muitas dúvidas, 
afinal de contas, ninguém havia ido antes de nós. Fomos como espias e voltamos como Josué e 
Calebe, certos de que o Egito é Terra Fértil, que os campos estão brancos e que devemos ajudar 
ano após ano esse projeto que tem o objetivo muito lindo e desafiador de gerar nas crianças e 
adolescentes os princípios de Cristo Jesus, assim, ao crescerem, lutarão por um Egito mais 
digno. Estávamos em meio a crianças de famílias ricas, porém, 95% delas não são cristãs.
Agradeço a Deus por essa experiência, quero voltar em 2018, esse projeto só 
aumentou dentro de mim o amor pelo povo mulçumano, agradeço ao Ministério 
Nação da Cruz por essa parceria e a todos que direta ou indiretamente me 
ajudaram nessa viagem missionária.”

Nelisa Brito (Ig.Metodista em Americana/SP)

0302 Aconteceu

Isaías 40:31

Texto para reflexão

10 DOMINGO
Dolores Guerreiro de Carvalho
Lucas Marques de Freitas

11 SEGUNDA
Cleber Vinicius Rodrigues
Roseli Aparecida dos Santos Silva

12 TERÇA
Olívio Matozo da Silva Junior
Danielle Bella de Pádua Califani

13 QUARTA
Alzira Eiko Akiyoshi
Aline Alves Vicente Khoury
Thays Silveira

14 QUINTA
Bruno Cesar Pietrobon Santos

15 SEXTA
Tadeu Luis Macarini
Ana Maria de Los Angeles A Cabrera

16 SÁBADO
Ademir Ferreira Borges
Guilherme Fernandes Silva
Lucas Gabriel Lopes dos Reis

ENCONTRO COM DEUS

Testemunhos
O derramar do amor do Senhor nesses três dias, não só trouxe cura, renovo, mas 
também uma vontade incontrolável de vencer o mundo e vê-lo totalmente 
rendido aos pés do Senhor, trouxe o desejo de ser diferente e fazer a diferença. 
“Para a liberdade foi que Cristo nos libertou” (Gl 5:1). Ele nos ama com amor de 
Pai, mas também nos convida a servi-lo dizendo: Quem me serve, precisa seguir-
me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve o Pai o 
honrará (Jo 12:26). 
Podemos ser discípulos, ou ser a multidão. Eu escolhi ser discípulo!

Lucimar Botelho Nani

Minha experiência no Encontro foi inexplicável, realmente tive um encontro com 
Deus e consegui entender verdadeiramente que Ele me ama, não sairei da 
presença d'Ele e cada vez me encherei mais até que minha vida transborde.

Lukas Aragão Bilac Costa

Agenda

Recado

Testemunho
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