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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 Culto 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

Descanso Pastoral

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
Domingo às 19h - Culto
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

Casais

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Gabriela Salles

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

MISSÃO EM GANA

O Nação da Cruz convida você, membro da IMCL, para uma Missão de curto 

prazo. As vagas são limitadas, corra e garanta a sua!

Mais informações pelo e-mail  parceiro@nacaodacruz.com

Em breve mais novidades chegando: Egito e Jordânia .

JESUS VIVE

Jesus morreu e foi enterrado, até este 

ponto da história nada diferenciava Jesus 

de qualquer outro homem, profeta ou 

filósofo de seu tempo. Porém três dias 

depois Jesus volta à vida, Deus o traz de 

volta dos mortos para viver para todo o 

sempre, e nunca mais morrer. E porque Ele foi vitorioso sobre a 

morte, se estamos com Cristo, confiando Nele como Senhor e 

Salvador de nossas vidas, nós também seremos vitoriosos sobre 

a morte e viveremos para todo o sempre com Jesus.

As últimas palavras de Jesus (Lucas 23:46)

“E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas 

mãos entrego meu espírito. E, havendo disto isto, expirou”.

Estas palavras foram baseadas nas palavras do Salmo 

escrito pelo Rei Davi, Salmos 31:5. “Nas tuas mãos encomendo o 

meu espírito; tu me redimiste, Senhor Deus da verdade”.

Este Salmo era parte de uma oração feita diariamente no 

período da noite pelos Judeus.

Note que o texto relata que Jesus diz esta última frase em 

voz alta, Ele grita em Sua última frase, no momento mais frágil do 

seu sacrifício na cruz, o que não era esperado por alguém que 

estava sofrendo, e prestes a morrer. Mas Jesus estava 

determinado que suas últimas palavras fossem ouvidas em bom 

som por todos que ali estavam, e suas palavras foram firmes e 

confidentes. A última frase de Jesus é baseada em três 

características da relação de Jesus com o Pai: intimidade, 

confiança e entrega.

Intimidade

A primeira característica da última frase de Jesus na cruz é 

a forma íntima que Jesus fala com Seu Pai. Naquele momento 

Jesus conversa com Deus de forma íntima e direta como ele fez 

claramente em tantas outras vezes na Bíblia.

Para Jesus a morte não era um inimigo assustador e 

definitivo, não para Ele, a morte não tinha a última palavra.

Não importava o quanto aquele momento era terrível e 

doloroso, ele sabia que Seu Pai estava presente com Ele, e que 

naquele momento Ele estava pronto para entregar o Seu Espírito 

e se render totalmente ao Seu Pai.
Continua na pág.03

Nação da Cruz

Anotações

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

Participe trazendo itens de
toalete:
- Escova de dentes;
- Creme dental;
- Sabonete
- Fralda geriátrica;
- Fralda infantil;
- Absorvente;
- Aparelho de barbear descartável
- Shampoo;
- Condicionador;
- Desodorante.

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
2018

30/03/2018

Sexta-feira às 9h.

O tradicional café será nas 
dependências de nossa igreja.

;

;

mailto:parceiro@nacaodacruz.com


Fundamentos da Fé e CDV 

Ainda dá tempo de participar das novas classes! Venha para a 

próxima aula às 9h na Escola Dominical! 

Atenção Jovens!!

Iniciamos novas turmas nos Jovens de CDV e fundamentos da fé! 

Entre em contato com Marina 99937-6643.

30 de Março - Café da Páscoa

Nosso tradicional Café da Páscoa está chegando! Será na 

sexta-feira às 9h no estacionamento da IMCL. Venha com 

sua família para este abençoado tempo de comunhão com 

os irmãos! Mais informações e sugestões de doações, confira na aba do boletim!

14 de Abril - Noite do Pá God

Em nossa noite Cultural, os jovens estarão em comunhão para 

curtir uma boa música e o principal, buscar intimidade com Deus! 

Será às 20h no salão social. Participe e traga um amigo. Mais 

informações com Mylle 99668-7061.

14 de Abril – Culto de Casais

Participe do nosso momento para casais! Será às 20h no Templo, 

Com o tema “Permanecendo até o fim” ministrado pelo Pr. Edmilson 

Marques (Metodista de Mandaguari), não fique de fora! Teremos 

salinha para crianças.

CURSOS PARA A FAMÍLIA

Estão abertas as inscrições, invista no seu mais precioso bem!

Inscrições com Tina e Adriano 99112-8850 /99112-8841.

Inscrições com Tiago e Daniele 99995-9274/99637-1355

Nota de Falecimento

Com pesar comunicamos o falecimento do Sr. Evaldo Furtado da Silva, 59 anos, em 

19/03/2018, pai do nosso irmão Rodrigo Guedes (Jovens). Oremos pela família.

0302 Agenda

João 16:33

Texto para reflexão

25 DOMINGO
Adriano Francisco da Silva

26 SEGUNDA
Benedito Pascoal de Assis
Marcelo Kloster Junior

27 TERÇA
Alyne Fernanda Leuch de Souza
Danielle M. Ribeiro Montenegro

28 QUARTA
Erci Alves Vicente
Fernando Cesar Coutinho
Ivan Ossaki Kuriki

29 QUINTA
Claudio Alves de Lima Miranda
Paulo Sergio Ireno

30 SEXTA
Kelli F. do Nascimento Alencar
Luan Aragão Bilac Costa

31 SÁBADO
Ana Beatriz Tavares Mascarenhas
Luciani Cristina Coutinho Louza
Marcos Roberto Ramos MendonçaRecados

Aconteceu

Confiança

Primeiramente esta frase revela intimidade, e em segundo lugar revela a 

confiança inabalável que o Senhor Jesus tinha em Deus. Jesus confiava inteiramente em 

Deus, ele não confiava porque a situação estava favorável e tudo estava bem, mas ele 

confiava, pois sabia que não importava o quão difícil as coisas estavam, Deus estaria com 

Ele durante todo aquele momento.

Confiança é testada em momentos difíceis, na verdade é o que precisamos, 

confiar em Deus quando as coisas não estão bem, pois quando tudo está bem e tranqüilo 

a confiança não é testada. No momento em que ele estava vendo a morte mais e mais 

perto, Jesus confia em Deus para o receber para uma eternidade em Glória, e esta mesma 

certeza todos nós podemos ter em Cristo.

Entrega

Finalmente esta frase de Jesus revela entrega. A palavra “espírito” usada por 

Jesus é a palavra grega pneuma, que significa “respirar, fôlego, fôlego de vida”. Esta 

palavra é usada também para se referir ao Espírito Santo, mas neste contexto é usada 

para se referir ao seu próprio Espírito, que é parte de todo ser humano (Hebreus 4:12 e I 

Tessalonicenses 5:23).

Jesus consegue fazer o esforço para dizer esta frase com ousadia e em alto som 

pois Ele conhecia seu Pai, e sabia que a verdadeira vida começa quando vamos para a 

eternidade com o Pai. Como um Judeu devoto, Jesus deve ter feito esta oração como 

parte das suas orações noturnas muitas e muitas vezes antes da cruz, e agora no 

momento final na cruz, Ele ora mais uma vez e assim entrega seu Espírito ao Pai.

Extraído do livro – As últimas palavras de um homem

REENCONTRO COM DEUS

Testemunho

Quando você se entrega 100% para Jesus, você permite que Ele limpe, restaure e 

transforme todas as áreas da sua vida. Foi isso que Ele fez comigo durante o Reencontro 

com Deus e continua fazendo, pois é algo diário, é um processo! 

Abra seu coração também e se entregue totalmente. Tenho certeza que Ele vai 

fazer e mudar muita coisa em você!

Isabella Martins Moraes
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