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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

Ir ao Culto aos Domingos. É obrigatório?

Pergunta: Olá pastor, paz do Senhor! Estou com uma dúvida e penso que 

poderá me ajudar. É preciso ir todo domingo ao Culto?

Eu não tenho conseguido ir e minha mãe fala que é errado, porém eu 

penso que não adianta ir todos os fins de semana se não estiver bem para 

receber o que vem de Deus. Gostaria de uma resposta, pois isso tem me 

intrigado muito! Um abraço e que Deus o abençoe!

Pastor responde: Irmã, se você entende que ir ao Culto todos os 

domingos é uma obrigação, não vá.

Se você entende que ir ao Culto todos os domingos é bobagem, não vá.

Se você entende que ir ao Culto todos os domingos é muito chato, não vá.

Se você entende que ir ao Culto aos domingos é perda de tempo, não vá.

Se você entende que não ir ao Culto aos domingos é pecado, não vá.

Vá ao Culto todos os domingos irmã, somente nas circunstâncias abaixo:

Quando entender que ir ao Culto é uma resposta de amor a Deus por todo 

o amor que você recebe dele constantemente.

Quando entender que é preciso alimentar sua fé com a Palavra de Deus e 

com o Pão da vida que é Jesus; quando entender que participa de uma grande 

familia e que, quando você não vai seu lugar fica vazio na mesa;quando você 

entender que não basta ter fé, é preciso viver sua fé.

Quando entender que Domingo é dia de curtir a família, os amigos, a vida, 

mas também é dia de curtir o Deus maravilhoso que a ama de todo coração. 

Sabe minha irmã, certamente você já deve ter experimentado aquela sensação 

de que o Culto não muda. É tudo igual, tudo repetitivo. Lembre-se, porém, que 

sua família não muda e você a ama; sua escola é a 

mesma, e você a frequenta; seus amigos são os 

mesmos e você não se enjoa deles.

Você vai ouvir também de muita gente que ir ao Culto só 

vale quando a gente tem vontade. Eu também acho. 

Mas também acho, querida, que devemos educar a 

nossa vontade para querer coisas boas que nos fazem 

crescer, que nos fazem felizes.

Extraído

O Deus da Providência

“José, porém, lhes disse: (...) vocês planejaram o mal 

contra mim, mas Deus o tornou em bem” (Gn 50:19-20).

Algumas vezes, o Antigo Testamento 

extrai várias lições de uma única situação. A 

história de José é um bom exemplo. Primeiro 

temos uma lição de história. Deus usou o 

confronto entre os impérios (história secular) 

para preparar a história de seu povo (história 

da salvação). O Deus de Abraão, Isaque e Jacó reafirmou sua 

aliança a cada geração. Porém, quando Jacó ficou velho, o 

propósito de Deus foi ameaçado pela fome. Jacó então enviou 

seus filhos ao Egito para comprar grãos. E como José diria mais 

tarde, “Deus, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um 

remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande 

livramento” (Gn 45:7).

A segunda lição se refere à providência de Deus. José foi 

vítima de uma série de injustiças. Ele foi capturado, escravizado, 

falsamente acusado, preso injustamente e esquecido por seus 

colegas de prisão, que haviam prometido interceder em seu 

favor. No entanto, em meio a toda essa maldade, Deus estava 

atuando de modo a promover o seu bem. Como José disse a seus 

irmãos: “Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou 

em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos” (Gn 

50:20).

Por último, temos uma lição de perdão. José poderia ter 

reagido de forma diferente em relação a seus irmãos, vingando-

se deles ou deixando-os envergonhados. Mas, em vez disso, ele 

preferiu colocar à prova seu aparente arrependimento. Para isso, 

ele exigiu que seu irmão mais novo, Benjamim, ficasse no Egito, 

como refém. Foi um momento dramático. Os irmãos já haviam 

sacrificado José; teriam agora coragem de sacrificar Benjamim? 

Não! Judá adiantou-se, implorando pela libertação do rapaz e 

oferecendo-se para ficar como escravo no lugar dele. Como os 

irmãos de José estavam mudados! O arrependimento deles era 

evidente. José ficou satisfeito, e então se revelou a eles, 

demonstrando seu perdão ao abraçá-los.

John Stott

Reflexão

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva



25 de Fevereiro – Reunião de Planejamento 2018/2019.

Lembramos os Coordenadores de Ministérios, da Reunião de 

Planejamento, que terá início às 9h. Pedimos orações aos irmãos 

e irmãs.

25 de Fevereiro – Estudo do Novo Testamento

Iniciaremos nova série de estudos do Novo Testamento, na 

classe de adultos da Escola Dominical. Todos os domingos às 09h 

na sala 30. Participe conosco!

03 de Março – Momento Devocional em Inglês

Em Março, retornamos o Momento Devocional em Inglês, será às 

19h no Templo. Teremos mais uma oportunidade de cultuarmos 

a Deus em inglês. Você é nosso convidado.

Let's praise God together!

10 de Março – Novas classes de Fundamentos da Fé e CDV 

Na Escola Dominical às 9h, participe! 

- Fundamentos da Fé - Para se tornar membro ou 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.

16-18 de Março – Reencontro com Deus

Faça sua inscrição ao final dos Cultos. As vagas são limitadas! 

Laranjinhas: Você que já fez Encontro com Deus, Reencontro, 

está participando de um grupo de discipulado da Igreja e quer 

trabalhar, entre em contato pelo fone 99945-5443 com Angela.

20 de Março – Retorno discipulado com Mulheres

Retornaremos o discipulado com mulheres às terças-feiras às 

14h30 na sala 20. Todas serão bem vindas para este tempo de 

estudo da Palavra e oração.

EM MARÇO - NOVAS TURMAS

Curso Homem ao Máximo

Você homem que deseja fazer este curso, entre em contato com 

Adauto pelo fone 99942-0779.

Curso Mulher Única

Atenção mulheres! Você que deseja participar, entre em contato 

com Mayra pelo fone 99965-2918.

0302 AconteceuAgenda

I Coríntios 13:13

Texto para reflexão

18 DOMINGO
Raissa Santos Vieira
Tiago Rincoski

19 SEGUNDA
Matheus Cury Sahão
Renata Carvalho Ferreira Izuhara

20 TERÇA

21 QUARTA

22 QUINTA
Eliza Miyuki Uemura Akagui
Jeferson Nunes
João Augusto Marciano Rodrigues

23 SEXTA
Tatiane Amaral Machado

24 SÁBADO
Cassiano Cesar da Silva
Pr. Don Carlo Rodrigues Reina

Recados

ACAMPAMENTO DE JOVENS

Testemunho

Nesses quatro dias, pude ver algumas das diferentes maneiras como Deus 

trabalha em nossas vidas. O Espírito Santo estava naquele lugar falando desde as 

pregações até os momentos de lazer, demonstrando sua grandeza e amor no 

cuidado personalizado a cada um.

Tatiana Freitas dos Santos

ACAMPAMENTO DE JUVENIS

Testemunho

Enquanto algumas pessoas escolheram estar na festa da carne ,eu escolhi 

estar em um retiro espiritual . Coisas incríveis aconteceram naquele lugar! Pude 

sentir Deus em todo o momento. Pude refletir o quanto tinha que deixar certas 

coisas de lado, e incluir Deus em tudo que faço, sempre manter uma frequência 

com Ele. Pude ver juvenis se converterem e se entregarem totalmente a Ele. Não 

trocaria aquele momento com Deus por nada! 

Emanuelle Matozo
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