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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

NAÇÃO DA CRUZ

Estamos recebendo o Pr. Kingspride do Projeto Alabaster 

(North-Ghana).

O Pr. Kingspride é nosso parceiro do Nação da Cruz para 

dois novos projetos que desenvolveremos em Gana, Mali e 

Chade.

Com a graça de Deus iremos iniciar um deles, o Projeto 

Harvesting, que visa o cuidado com a agricultura e pecuária.

Nossa intenção não é cultivar o solo ou lidar com os animais 

propriamente, mas transmitir a tecnologia que as pessoas envolvidas no projeto 

possuem para que os nativos, em cada país, possam obter o máximo de ganho 

possível com a sua terra, planta e animal. Nossa premissa é a transferência de 

tecnologia, seja para fabricação de um ninho para galinhas poedeiras, 

fabricação de um pasto equilibrado para os animais, adubação da forma e na 

hora correta e principalmente a correção de solo quando necessário.

O segundo projeto será o “Olhos para a África”, na área de oftalmologia, 

que em breve traremos mais informações.

Se você puder nos ajudar, entre em contato pelo e-mail 

parceiro@nacaodacruz.com ou pelo fone 99912-0404 com Breno.

NINGUÉM TEM MAIOR AMOR DO QUE ESTE

Wil l iam St idger contou-me uma 

experiência vivida por um rapaz que ele 

batizara criancinha. Durante a segunda 

Grande Guerra, o moço entrara para a 

marinha. Um dia, seu navio aportou em 

Boston, e ele foi visitar o antigo pastor amigo. Durante a 

conversa, o Dr Stidger pediu-lhe: "Bill, conte-me a experiência 

mais interessante que você já teve". Ele hesitou por um 

momento. Não que tivesse dificuldades em saber qual fora sua 

experiência mais emocionante, mas ela fora tão maravilhosa e 

sagrada, que lhe era difícil colocá-la em palavras.

Ele era capitão de um navio de transporte, e fazia parte 

de um comboio que cruzava o Atlântico. Certo dia, um submarino 

inimigo emergiu próximo a eles. Ele viu a esteira branca de um 

torpedo que vinha direto sobre seu barco que estava carregado 

com centenas de soldados. Não havia tempo de mudar o curso e 

então gritou pelo alto falante: “É o fim, rapazes”.

Perto deles achava-se um pequeno contratorpedeiro. O 

capitão deste também viu o submarino e o torpedo. Sem hesitar, 

ele deu a ordem: "Para a frente, a toda velocidade! " Então o 

pequeno barco entrou na linha de frente do torpedo e recebeu o 

choque do míssil mortal. Explodiu e afundou rapidamente, 

levando consigo toda tripulação.

Após narrar esta história, o rapaz ficou alguns instantes 

em silêncio. Depois, olhou para seu querido pastor e disse: "Dr. 

Stidger, o capitão daquele barco era meu melhor amigo". 

Novamente silenciou por alguns instantes e depois falou 

vagarosamente: "O Senhor se lembra daquele verso da Bíblia que 

diz: "Ninguém tem maior amor do que este: de dar a alguém a 

sua vida em favor dos seus amigos?”. Para mim, agora este verso 

tem um significado todo especial.

O Filho de Deus parte para a guerra, 

Uma coroa real a conquistar 

Seu pendão em sangue já tremula ao longe  

Quem O irá acompanhar? 
Continua na pág. 02

Nação da cruz

Anotações



Ser pobre de espírito significa abandonar todo o orgulho; chorar significa lamentar os 

próprios pecados a ponto de deixá-los; ser manso significa render o ego a Deus e 

submeter planos e propósitos ao Senhor; ter fome de Deus é dar as costas ao nosso 

anseio por outras coisas; ser misericordioso é pagar o mal recebido com o bem; para 

termos pureza precisamos renegar a impureza; fazer a paz é decidir-se de todo coração a 

ficar do lado de Deus. Estes são os sete ingredientes da justiça. Eles têm um preço. Bem 

aventurados os que pagam este preço “porque deles é o Reino dos Céus". 

Livro: “A Psiquiatria de Deus" - C.L. Allen

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO!

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

20h – Não haverá Culto

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

22h30 – Culto de Vigília

22 de Dezembro

Informamos a todos que dia 22/12, a Igreja estará fechada. Neste dia, 

NÃO haverá expediente administrativo.

24 e 31 de Dezembro - Escola Dominical Infantil

Nestes dias não haverá aula para as crianças nas salinhas da Escola 

Dominical. No dia 07 de Janeiro, estaremos de volta. Boas férias!

 

Férias Pastorais

Pra. Ruth de Assis da Silva - período de 11/12/2017 à 02/01/2018.

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro

No mês de Janeiro de 2018, devido o período de férias dos 

ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 

diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de trabalho 

dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o uso do 

estacionamento também finaliza neste horário.

No último Domingo o Ministério Infantil teve um 

momento muito especial com 

nossas crianças! Com o tema “Se 

Jesus não tivesse vindo”. As 

crianças vivenciaram através de 

contação de história, a importância 

do Natal, do presente JESUS para 

nossas vidas! Foi maravilhoso!

0302 Aconteceu

Naum 1:7

Texto para reflexão

17 DOMINGO

18 SEGUNDA
Célio Anacleto
Claudia Montes P. Fernandes
Elizeu Guerra
Eni Serra
Heloisa V. de Barros Negrão

19 TERÇA
Edmara Patrícia S. C. Bianchi
Gisele Pereira Leite
Suzi Kelly T. Nobre de Oliveira

20 QUARTA
Francisco Avila
Rogério A. Alves de Alencar

21 QUINTA
Ilda Lopes Avila

22 SEXTA
Francisca Maria Santos Souza
Jéssica Queiroz
Karla Michelle Cardamoni
 
23 SÁBADO

Recados

Agenda

Aconteceu

CONFIRA COMO FOI NOSSO BATISMO!

Testemunho

Como família, queremos testemunhar o amor de Deus 

por nossas vidas e a alegria de sentirmos filhos amados do 

Pai. Batizar foi a certeza que Jesus Cristo é o Caminho 

para nossa salvação. Foi a maior felicidade de nossas 

vidas!

 Marcos, Cleonice, Taissa e Bianca Clemonez.
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