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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

VISITA DOS MISSIONÁRIOS DA JORDÂNIA

Com grande satisfação, informamos que em março, os missionários do 

Nação da Cruz na Jordânia estarão no Brasil. Mais contentes estamos pois nos 

dias 18 -19/03 estarão conosco, aqui na IMCL. 

Participe do Culto dos jovens ou de algum dos 3 Cultos no domingo e ouça 

o que Deus tem feito na Jordânia.

Agradecemos a todos que abraçaram conosco 

a Missão Jordânia do Ministério Nação da Cruz. 

Nosso Ministério continua desafiando quanto à 

iimportância de nós cristãos AJUDARMOS A IGREJA 

PERSEGUIDA. 

Ma i s  i n fo rmações  sob re  o  t raba lho 

desenvolvido pelo Nação da Cruz, entre em contato 

com Breno (43) 99912-0404.

NA CRUZ JESUS SENTIU PROFUNDA SOLIDÃO

“Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta 

voz: “Eloí, Eloí, lamásabactâni?” que significa: “Meu Deus, Meu 

Deus! Por que me abandonaste?” (Mt 27:46)

Quando Jesus disse esta frase 

durante o sacrifício da cruz, Ele já estava 

sofrendo a algumas horas, e até este 

momento Ele já havia pedido perdão por 

aqueles que o estavam matando e 

condenando. Jesus já havia perdoado o 

criminoso ao seu lado e cuidado do futuro de sua mãe.

Agora ele está sentido toda a dor excruciante daquela 

execução, e ao mesmo tempo Jesus está sentindo o peso total e 

esmagador dos nossos pecados e da separação que o pecado 

causa entre nós e Deus.

Naquele momento na cruz, Jesus sente e experimenta 

exatamente o que é solidão, pois naquele instante Ele foi 

abandonado pela multidão, também foi abandonado pela maioria 

dos discípulos e todas as pessoas que receberam milagres 

através dEle.

Mesmo aquelas três pessoas que foram trazidas de volta a 

vida por Jesus o abandonaram naquele momento.

A verdade é que Jesus sabe o que é sentir solidão e 

abandono, e é exatamente por isso que sua palavra nos garante 

que Ele nunca irá nos abandonar ou nos esquecer. “Ainda que 

meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá (Sl 

27:10). Jesus estará sempre conosco, até o fim dos tempos, ou o 

último dia de nossas vidas. “Eis que estou convosco todos os dias, 

até o fim dos tempos” (Mt 28:20)

Um tabu importante que Jesus quebra na cruz do calvário é o 

fato que, Jesus enfrentou todos os sentimentos e conflitos de que 

Ele passou de forma clara e definitiva. Quão bom é saber que com 

Jesus ninguém precisa fingir ser o que não é, ou sentir o que não 

sente.

Jesus não pede que ninguém sufoque ou ignore sentimentos 

ou dor. Ele já sabe como você se sente, por isso, seja honesto e 

deixe o Senhor começar algo maravilhoso em seu viver.

Extraído do livro: As últimas palavras de um homem.

Nação da Cruz

Anotações

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva



HOJE - Reunião de Planejamento

Os Pastores e Coordenadores de Ministérios estão reunidos hoje na chácara para 

definição do Planejamento de 2018/2019.  Pedimos orações a Igreja por este 

tempo.

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 – King’s Kids

O King's está voltando! Será às 15h no salão social. É 

imprescindível a participação dos pais/família nesse primeiro dia, 

para apresentarmos as novidades. Informações com Flaviana 

pelo fone: 99617-3125.

11 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.

11 de Março – Formatura do CDV

Atenção alunos que finalizaram o CDV - Curso de Desenvolvimento 

Vocacional. Teremos a formatura às 9h no salão social! Vamos 

servir ao Senhor através dos dons e ministérios que Ele nos 

direcionou.

11 de Março – Retorno Culto Infantil

Papais, nosso Cultinho infantil está de volta! Tragam suas crianças 

aos domingos às 18h no salão social. Um Culto direcionado aos 

pequenos, na linguagem deles, louvam a Deus e são ministrados 

pela Palavra.

16-18 de Março – Reencontro com Deus

Vem aí nosso Reencontro! É um tempo precioso de cura, 

fortalecimento e renovo espiritual! Faça sua inscrição ao final dos 

Cultos ou na recepção da Igreja. As vagas são limitadas! 

Curso Homem ao Máximo

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

Adauto pelo fone 99942-0779.

0302 PastoralAgenda

Habacuque 3:19

Texto para reflexão

EM TEMPO - 18/02
Daiane S. Piornedo Almeida

25 DOMINGO
Ione Cachione Franco dos Santos
Martha Lua Theodoro

26 SEGUNDA
Amanda Carolina Rocha
Luiza Kyoko Tsuzuki
Samuel Candido de Gouvêa

27 TERÇA
Hylceia Villas Boas de Oliveira

28 QUARTA
Altevir Pereira da Silva
Celso Cascione

01 QUINTA
Ana Julia Pamplona Magalhães
Andre Renato Fiori Kreuscher
Eliane Rocha Amaro Netto
Lucy Vieira Cavazzani
Patrícia Akiyoshi

02 SEXTA
Fumie Hayashi
Raffaela Caroline Ricci

03 SÁBADO
Chrislaine M. Correa Orchanheski
Emerson dos Santos Silva
Rodrigo Guedes
Rosmeire Pereira da Silva

Recados

BOCA DE SAPO OU BICO DE SABIÁ

“Porque, como imagina em sua alma, assim ele é” (Pv 23:7)

Conhecemos as criaturas pelos sons. 

Certa vez fui pescar no Pantanal. Enquanto o 

barco deslizava, ouvíamos diversos cantos de 

pássaros. Logo aprendi a reconhecê-los, mesmo 

sem os ver, pois o barqueiro, enquanto pilotava, 

citava o pássaro correspondente a cada som. Em 

determinado momento, ele disse: “esse som é de 

sabiá”.

Toda espécie é identificada quando abre a boca. Os sapos coaxam no 

brejo. Sua natureza é essa. Poucas pessoas gostam deles, a não ser como bicho de 

pelúcia. Eles emitem um som repetitivo que lembra um resmungão. 

Por sua vez, os sabiás têm um canto gostoso de ouvir. Daí tenho o costume 

de chamar uns de “boca de sapo”, quando nada tem a contribuir, e outros os 

classifico de “bico de sabiá”, gente agradável de conviver.

Ao falar, exibimos nossa identidade. As palavras são a revelação do 

coração, a radiografia do caráter. Elas são o barulho da mente. Enquanto a mente 

agitada tem língua solta e gosta de coaxar, a alma tranqüila tem o som de sabiá e 

sossega a alma. O mundo inquieto de nossos dias produz almas doentes. E muitas 

expõem sua loucura por meio da língua sem controle. 

Falar é o vicio de muita gente descontente e murmuradora. Grande parte 

das conversas são apenas o sopro de palavras vazias que não contribuem para o 

bem estar ou o aprimoramento mútuo.

Por meio de palavras somos avaliados pelas pessoas. Vejo gente bonita 

como pavão, mas que, quando abre a boca, em apenas uma frase a beleza se 

desfaz.

Pode não parecer, mas falar negativamente causa mal estar e contamina o 

ambiente. É como o mau hálito, só é percebido pelos outros. 

Jesus já dizia: “o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas 

o que sai da boca, isso é o contamina o homem. (...) Mas, o que sai da boca 

procede do coração, e isso contamina o homem” (Mt 15:11,18).

O ser humano nasce saudando a luz com choro de reclamação, e não para 

mais de reclamar. Foi corrompido pela tendência pecaminosa. Quando as pessoas 

se entregam à murmuração, alimentam essas tendências, o que agrava a 

situação, aumentando o sofrimento. O que está no coração aparece quando se 

fala.

Palavras são alimentos poderosos para o espírito, tanto quanto o pão para 

o corpo. A barriga pode até roncar, mas se Cristo abastecer a alma, sairá dali uma 

boa piada, típica dos bem-humorados que alegram o coração dos que vivem por 

perto.

Extraído do livro: Festa no deserto
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