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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

Há décadas, cristão iraquiano distribui Bíblias no país

Sajjad* sabe da importância de investir principalmente nas 

crianças, para que sejam cristãos maduros.

Hoje, vamos refletir sobre como um cristão iraquiano investe 

sua vida para que crianças tenham acesso a material cristão 

de qualidade. Na volta de uma de suas viagens de distribuição de Bíblias, Sajjad 

compartilha como ele se envolveu nesse trabalho décadas atrás. Ele diz que tudo 

começou quando ainda era criança, pois gostava muito de ler.

Foi através de um sonho que Deus falou que queria que ele trabalhasse com 

distribuição de Bíblias. É por isso que ele faz o trabalho com paixão, 

principalmente entre crianças. Sajjad sabe que está investindo no futuro da 

igreja iraquiana. “Meu sonho é que em vinte anos, o que estamos semeando 

hoje ao levar o evangelho a elas, cresça e se torne um lindo jardim de flores”, 

compartilha.

O irmão Sajjad reconhece que todo o material distribuído só terá valor no Reino 

de Deus se tiver a bênção do Senhor. Ele pede nossas orações para que Deus 

continue a abençoar essa atividade. “Orem para que a palavra de Deus crie 

raízes na vida dessas crianças”, é o seu pedido.

*Nome alterado por motivo de segurança.

A PARÁBOLA DOS DOIS MARES

Na Palestina existem dois 
mares. Um é doce e em suas águas 
abundam os peixes; prados, 
bosques e jardins enfeitam suas 
margens. As árvores estendem 
sobre ele seus ramos e avançam 
suas raízes sedentas para beber as 

águas saudáveis. Em suas praias, brincam aos grupos as 
crianças como brincavam quando Jesus ali estava. Ele amava 
este mar.

Contemplando sua prateada superfície, muitas vezes 
predicou suas parábolas. E num vale vizinho deu de comer a 
cinco mil pessoas com cinco pães e alguns peixes. As 
cristalinas águas espumantes de um braço do Jordão, que 
descem saltando dos cerros, formam este mar que ri e que 
canta sob a carícia do sol. Os homens edificam suas casas 
perto dele e os pássaros seus ninhos. E tudo quanto ali vive é 
feliz com só estar às suas margens.

O Jordão desemboca ao sul em outro mar. Ali não há 
movimento de peixes, nem sussurro de folhas, nem canto de 
pássaros, nem risos infantis. Os viajantes evitam essa rota, a 
menos que a urgência de seus negócios os obrigue a segui-la. 
Uma atmosfera densa paira sobre as águas desse mar que 
nem o homem, nem a besta, nem a ave bebem jamais.

A que se deve esta enorme diferença entre dois mares 
vizinhos? Não se deve ao rio Jordão; tão boa é a água que 
lança num, como no outro. Também não se deve ao solo que 
lhes serve de leito, e nem às terras que os circundam.

A diferença se deve a isto: o mar da Galiléia recebe as 
águas do rio Jordão, mas não as retém ou as conserva em seu 
poder. Para cada gota que entra, sai uma gota. O dar e 
receber se cumprem ali em idêntica medida.

O outro mar é avaro e retém com ciúmes o que recebe. 
Jamais é tentado por impulso generoso. Cada gota que ali cai 
é gota que ali fica.

O mar da Galiléia dá e vive. O outro não dá nada. Chama-
se mar Morto.

Há duas classes de gente neste mundo...
Há dois mares na Palestina...

Sadu Sundar Singh

Agradecemos aos irmãos e irmãs 

que estiveram orando pela equipe do 

Projeto Neemias que esteve 

ministrando em Cassilândia/MS nos 

último fim de semana. 



03 de Outubro – Reunião de Mulheres
Convidamos todas as mulheres para estar conosco neste momento, onde teremos Palavra, 
comunhão e assuntos relacionados à Sociedade! Será às 14h30 no salão social. Participe!

05 de Outubro – Momento Mulher
Nosso Momento Mulher será às 19h30 no salão social! Com o Tema “Energia para a Mulher 
Moderna”, ministrado pela irmã e nutricionista Gabriela Davantel . Convide uma amiga e 
participe deste momento feito especialmente para mulheres!

07 de Outubro – Momento Devocional em Inglês
Será às 19h no Templo! Teremos mais uma oportunidade de 
cultuarmos a Deus em inglês. Seja pela curiosidade num novo idioma 
ou pela oportunidade em praticá-lo, não perca, você é o nosso 
convidado. Let's praise God together!

07 de Outubro – Conexão com o Pai
Será às 20h no salão social, com momentos de adoração, 
evangelismo e comunhão. Ao final do Culto, os jovens estarão 
vendendo hambúrguer no valor de R$10,00. O lucro será destinado 
para Missão Transcultural. Traga um amigo e desfrute de momentos 
na presença de Deus!

08 de Outubro – Oferta Missionária Regional 
Coloque o coração na missão! A sua oferta será destinada para o 
avanço Missionário no Paraná e Santa Catarina, auxiliando Igrejas, 
Campos Missionários e início de novos trabalhos. Pegue o envelope ao 
final dos Cultos.

14 de Outubro – Culto para Casais
Convidamos todos os casais a participarem deste momento especial! Com o tema 
“Renovação de Votos” seremos ministrados pelo Pr. Fernando Monteiro às 20h no Templo. 
Casal, venha receber este renovo!

21 de Outubro – Um dia com Jesus
Este ano será no Campo Missionário União da Vitória! O Ministério de Obras de Misericórdia 
solicita a disponibilidade de profissionais voluntários para este dia: psicólogos, 
cabeleireiros, dentistas, manicures, pedicures e intercessores. Informações na recepção da 
Igreja com Beatriz: 3324-7768.

27-28 de Outubro – Encontro Nacional Ministério Nação da Cruz
No dia 28 às 20h. teremos no Culto dos Jovens uma ministração especial do Pr. Homero Aziz 
da Jordânia. Toda Igreja está convidada à participar!

Missão Paraguai 2018 - Prepare-se!
Será nos dias 12 a 21 de Janeiro de 2018. Informações com Everaldo 
99629-8539

Notas de falecimentos
- Giselda Gomes da Silva Tabaquini, 51 anos, em 22/09/2017. Mãe da 
irmã Géssica e sogra do Diego Ribeiro.
- Gervasio Falconeri Gonzalez Vazques, 82 anos, em 25/09/2017. Pai dos irmãos Gervásio 
(sopão), Davi e Bia. 
Oremos pelas famílias.
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Provérbios 29:25

Texto para reflexão

01 DOMINGO
Patricia Ocampos Rodrigues Reina
Adriana Casuza Rodrigues Ivasita
Daniela de Lemos Correia Messias

02 SEGUNDA
Marcelo de Souza Flavio
José Rafael de Lima Teixeira
Valcuruci Jorge dos Santos

03 TERÇA
Maria Inês Malaquias
Fernanda Bertoncini de Andrade
Sueli Souza Lopes Zequim

04 QUARTA
Pedro Medeiros Souza
Gabriel Bonaldo Trevisan

05 QUINTA

06 SEXTA
Luiz Carlos Moraes Cezar
Maria Aparecida Menez Lima
Inalda Zarantonelo da Silva

07 SÁBADO 
Alvanyce Villas Boas de O. Buzolin
Sara Pamplona Gonçalves
Maurici Antônio Ruy

500 ANOS DE REFORMA PROTESTANTE

Neste mês comemoramos 500 da Reforma, 

que ocorreu no coração de Martinho Lutero em 

1517, depois da meditação em Romanos 1:17, 

onde recebeu a revelação de Deus na Bíblia, 

como também recebeu o próprio Cristo através 

da Palavra.

O Hino Castelo Forte foi composto por 

Martinho Lutero em 1529, no momento mais 

sombrio da Reforma Protestante. O Imperador 

Carlos V perseguia os protestantes, os quais foram declarados como inimigos da fé 

católica. Castelo Forte revela a fé inabalável de Lutero no Senhor, a sua confiança nas 

Sagradas Letras e a sua certeza de vitória contra as adversidades que se levantam 

quando pregamos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Leia a letra desse lindo 

hino:

Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo 

com seu poder defende os seus em todo o transe 

agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, 

com animo cruel astuto e mui Rebel, igual não há 

na terra.

A força do homem nada faz, sozinho está 

perdido; mas nosso Deus socorro traz, em seu 

filho escolhido, sabeis quem é Jesus, o que 

venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o 

próprio Deus, triunfa na batalha.

Se nos quisessem devorar demônios não 

contados, não podem dominar, nem ver nos 

assustados, o príncipe do mal com seu plano 

infernal, já condenado está vencido caíra por 

uma só palavra.

De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e 

nada nos perturbará com Cristo por defesa se 

temos de perder família, bens, prazer se tudo se 

acabar e a morte nos chegar com ele reinaremos.

Este hino é um presente de Deus através da instrumentalidade de Martinho 

Lutero. A letra arrebatadora resume em poucas estrofes intensa reflexão. 

Agenda

Recados

Coloque o
Coração

na Missão
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