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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 de Casais (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

JOVEM É TRANCADO EM CASA POR SE CONVERTER A JESUS

Harun é pressionado pela família muçulmana a voltar para o islã

Em meados de agosto, ouvimos a história de Harun. 

Recém-convertido ao cristianismo, o jovem passou pela ira 

e perseguição vindas de sua própria família. O pai o trancou 

em casa após questionar sua conversão. A mãe de Harun já 

havia sido expulsa de casa por se converter a Jesus e hoje 

mora em outra cidade.

Ela diz que está surpreendentemente bem com sua nova fé e assumiu a 

responsabilidade de pagar a escola de Harun, que seu pai se negou a continuar 

pagando, por causa de sua conversão. Ela ainda perguntou se Harun queria 

morar com ela, mas o jovem disse que preferia ficar com pai, apesar da 

hostilidade dele para com o evangelho. “Quero ser benção para o meu pai e, 

assim, ele pode acreditar em Isa (Jesus)”, afirma o jovem.

O pai de Harun continua a pressioná-lo a voltar para o islã. “Um 

muçulmano é muçulmano. Você não pode acreditar em Isa!”, esbraveja. Apesar 

de cansado com a pressão diária de seu pai, Harun está crescendo forte em sua 

fé, determinado a ser uma testemunha de Jesus.

Nessa semana, o pai o liberou para voltar à escola e Harun já está feliz 

por essa decisão do pai, tendo isso como resposta de oração a Cristo e como o 

mover de Deus no coração do pai.

Em certos lugares na Indonésia, deixar o islã e converter-se ao 

cristianismo pode levar a uma sentença de morte. Portanto, esses novos 

convertidos declararão que ainda são muçulmanos, embora acreditem em 

Jesus. Eles continuarão a usar o véu, manter o islã em sua identidade ou ir para a 

mesquita, até estarem prontos e espiritualmente fortes o suficiente para revelar 

suas verdadeiras crenças.

Tempo de GRATIDÃO

“De caminho para Jerusalém, passava 

Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao 

entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 

dez leprosos, que ficaram de longe e lhe 

gr i taram,  d izendo:  Jesus ,  Mest re , 

compadece-te de nós! Ao vê-los, disse-lhes 

Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo 

eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, 

voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o 

rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe; e este era 

samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que 

foram curados? Onde estão os nove?” (Lucas 17:11-19).

As orientações bíblicas recomendam que há todo propósito 

debaixo do céu.

Nesse texto especificamente não há a palavra gratidão, mas 

há outros relatos bíblicos que demonstram a importância de 

sermos gratos/as a Deus por tudo, como na I Carta de Paulo aos 

Tessalonissences 5:18: “Em tudo dai graças”. Poucos/as o 

fazem, na verdade, como o exemplo do leproso que foi curado 

por Jesus com mais nove amigos que caminhavam juntos. 

Somente um voltou para agradecer.

Muitas vezes nosso repertório na oração é de petição por nós 

mesmos ou por alguém, não que isso não seja importante, mas 

agradecer a Deus pelas pequenas coisas faz toda a diferença em 

nosso dia a dia.

A origem da palavra obrigado como forma de agradecimento 

vem do latim obligatus (particípio do verbo obligare, ligar, 

amarrar). É a forma abreviada da expressão fico-lhe obrigado/a, 

ou seja, fico-lhe ligado/a pelo favor que me fez.

Quando nos tornamos devedores/as de outrem por serviço 

que nos foi prestado, criamos uma ligação, mesmo que 

momentânea. Já a gratidão vem do latim gratia, que significa 

literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. 

Significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe 

ou lhe é reconhecido. É uma emoção que envolve um sentimento 

e, portanto, não há obrigações, ligações ou amarrações.

Extraído – Expositor Cristão

Nação da Cruz



10 de Dezembro – Batismo 

A Igreja estará em festa! O dia do nosso batismo está chegando! Será 

na Chácara da Igreja. Oremos pelos irmãos/ãs que irão confirmar a 

sua decisão por Cristo Jesus publicamente através do batismo. Será 

um dia que nos lembra da missão que Jesus deu a Igreja: “Portanto 

ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 

mandado...”. (Mateus 28:19-20). Informações com Cristiano: 99153-5006 ou 

Amanda: 99965-2384.

15-17 de Dezembro – Encontro Local de Jovens

Nosso Encontro local está chegando! Com o tema “E agora, José?” 

teremos a presença dos pastores Don Carlo, Paulo Pontes, Flávio 

Artigas e Kingspride! Investimento de R$ 80,00. Jovem, participe 

desse momento de bênçãos e comunhão com outros jovens. Mais 

informações com Mylle: 99668-7061.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO!

17/12 (Domingo) – 10h30 - Cantata de Natal 

18h e 20h – Cultos acontecerão normalmente.

24/12 (Domingo) –10h30 e 18h - Cultos acontecerão normalmente. 

20h – Não haverá Culto

31/12 (Domingo) - 10h30 - Culto acontecerá normalmente. 

22h30 – Culto de Vigília

Barco Hospital Missão Amazônia 2018 

Viagem prevista para Junho/2018. Programe uma semana da 

sua vida para fazer parte deste projeto. As parcelas do 

investimento total começam a ser pagas no mês de janeiro. Já 

tivemos uma primeira reunião, e os que tiverem 

interesse, entrem em contato com Gina 98457-2413 ou 

Tiago 99637-1355.

Notas de Falecimentos

Com pesar informamos os falecimentos

- Reynaldo Durrer, 76 anos, em 27/11/2017, Pai da irmã Ana Paula e sogro do Sebá. 

- Olívia Sabiao da Silva , 93 anos, em 27/11/2017, avó da irmã Rita Miranda.

Oremos pelas famílias.

Nasceu em 06/11/2017 o lindo Gael Teixeira Domingues, com 3,740 Kg 

e 50 cm. Parabéns aos papais Rômulo e Mariana Domingues, e a 

irmãzinha Louise por este presente do Senhor!

0302 PastoralAgenda

Salmos 104:33-34

Texto para reflexão

03 DOMINGO
Ismênia Nazareh Cardoso Lopes
Maria Fernanda Monteiro

04 SEGUNDA
Edilaine Aparecida Valcário
Eduardo Scheffer
Evaldo Antonio Guarido
Joaquim Bilac Costa
Tiago Felipe Costa Califani

05 TERÇA

06 QUARTA
Juliana Rubetoso
Samara Neves Pereira
Vinicius H. Calixto de Gouvea

07 QUINTA
Fátima A. Montoza de Oliveira

08 SEXTA
Silvia da Silva

09 SÁBADO
Alice Haruko Hayashi Higashi
Jane Cardoso da Silva

Recados

Choro novo

ONDE ESTÁ VOCÊ?

“E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás?” (Gênesis 3)

Vivemos num momento de inquietação, angustia e decepção em todas as 

áreas da vida. Neste jardim de ilusão sempre haverá uma voz a chamar e a dar 

uma resposta às perguntas.

No texto encontramos algo parecido com essa situação. Deus pergunta: 

Adão, onde estás? Em outras palavras, “em que lugar você se encontra, 

Adão?”. Peço licença para responder. Adão está num terreno que não lhe era 

permitido; tinha acabado de invadir a única área da criação fora do seu 

domínio; encontrava-se num lugar sem inocência, sem santidade, sem a 

essência espontânea e natural do bem e do belo, longe do perfeito 

relacionamento com o Pai.

Está no esconderijo da primeira mentira, da 

primeira maldade, do primeiro gole; na caverna da 

primeira droga, do primeiro adultério, da primeira 

desconfiança, do primeiro furto, enfim, está com os pés 

descendo o primeiro degrau da escada do horror da 

ausência de Deus.

Entretanto, Deus está vindo, vem passeando pelo jardim, ouvem-se os 

seus passos, vem na direção do homem, ouve-se sua voz, vem para fazer uma 

perguntar: Adão, onde estás? Vem para perguntar o que está havendo; o que 

aconteceu; vem para dizer: Eu estou aqui, vim te ver, vim te buscar para 

passear comigo no jardim. Eu e você.

Mesmo nascido num berço cristão, sendo educado em Escola Dominical, 

na adolescência, por dois anos, experimentei 

algumas coisas que não eram boas para minha 

vida. Em seguida ouvi a voz de Deus dizendo: 

Onde estás? E, mais ainda, volte atrás no 

caminho em que você pisou. Assim, aceitei o 

amor de Jesus Cristo e, ao chegar à Igreja, 

entendi essa voz, e o Espírito Santo começou a 

me ensinar a verdadeira vida. 

Hoje sou feliz com Jesus Cristo, que me amou e me salvou.

E você, onde estás? Aceite também o amor de Deus em sua vida. Saia da 

confusão, do desespero, da ilusão. Aceite a salvação eterna em Cristo.

Nadir Cristiano de Carvalho/SP

Edição especial - no Cenáculo -“Eu O encontrei” 
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