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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 PastoralPastoral

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

ENCONTRO DE CARROS

Testemunho

Quando chegamos em casa perguntamos aos meninos se gostaram da tarde 

reservada pra eles. Felipe deu um grito de gratidão e disse: EU AMEI! E ainda 

completou dizendo que a melhor parte foi ver o boneco de Jesus na cruz. Eu 

questionei o por quê, e ele me respondeu que ficou feliz em saber que Jesus estava 

ali por ele e que através disso, hoje ele tem a Salvação! Como é bom ver que a 

semente está sendo plantada e já esta gerando fruto na vida deles.

Thais e Gabriel Marques.

DISCÍPULOS ANTIGOS

“E foram também conosco alguns 

discípulos de Cesareia, levando consigo 

um certo Mnasom, natural de Chipre, 

discípulo antigo, com quem havíamos 

de hospedar-nos” (At 21:16).

Mnasom é um daqueles personagens que passam 

despercebidos na Bíblia. Seu nome aparece apenas uma vez, 

no texto citado acima. Ele hospedou Paulo durante sua última 

viagem a Jerusalém provavelmente no ano 60.

Fiquei intrigado com a expressão “discípulo antigo”. O 

termo original para a palavra “antigo” é “archaios” de onde 

vem o termo “arcaico”. Lucas aparentemente achou por bem 

chamar a atenção para a idade de Mnasom. Hoje não 

faríamos isso, (seria politicamente incorreto). Diríamos “um 

discípulo na melhor idade” talvez!

Interessante, o nome Mnasom, no original, significa 

“lembrança”.

Eu gosto dos “discípulos antigos”. Eles têm muito a 

recordar já que experimentaram muito das tribulações da 

vida e, consequentemente, experimentaram muito do 

cuidado de Deus.

Como seres humanos reconhecemos que vivemos em 

“vasos de barro”.  F is icamente envelhecemos e 

enfraquecemos ao longo dos anos. Mas nosso espírito se 

fortalece na medida em que somos renovados pelo poder do 

Cristo ressurreto.

Imagino que Paulo e seus companheiros foram 

beneficiados durante o tempo que ficaram com Mnasom, 

(aquele “discípulo antigo”) enquanto ele testemunhava as 

bênçãos de Deus em sua vida.

Valorizemos e respeitemos os “discípulos antigos”. Que 

eles saibam que são apreciados por nós. Ao mesmo tempo, 

unamo-nos em oração e serviço para que, com a ajuda de 

Deus, façamos muitos “discípulos novos”.

Bispo João Carlos

Aconteceu

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

Pontos Missionários e Campo Missionário:

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira 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
Quinta-feira às 20h - Culto



24 de Setembro – Início da Primavera de Oração

Convidamos a amada Igreja para estar reunida em oração de 

segunda à sexta-feira, das 19h às 20h na sala 21.  Mais 

informações com Mayumi 99622-0100. 

“Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em 

mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos” (Ef 6:18).

29 de Setembro – Dia da Melhor Idade

Convidamos a galera da Melhor Idade para participar deste dia! 

Teremos ministrações, muitas atividades e comunhão. Será no salão 

social, com início às 9h. Confirme sua presença na recepção com 

Beatriz. Mais informações com Rosmeire 99996-1094.

ATENÇÃO MULHERES!

Vem aí... Encontro de Mulheres... Aguardem mais informações!     

“Minh'alma engrandece ao Senhor”

Chamada ao Discipulado

Você que não deseja andar sua caminhada de fé sozinho, temos 

um grupo de discipulado para você participar. Entre em contato no 

3324-7768 com Angela ou Beatriz.

Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão, 

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Nota de Falecimento

Com pesar informamos os falecimentos:

- Alzira Victorio Ferrari, 91 anos, ocorrido em 16/09/2018, mãe da Sueli Mestre.

- Henrique Vicente Filho, 67 anos, ocorrido em 18/09/2018. Esposo da irmã Erci e 

pai da Aline e Henrique Vicente. Estejamos em oração pelas famílias.

Testemunho

Esse foi meu segundo Encontro com Deus. Logo que chegamos já senti que 

fui escolhida para estar ali. Uma ministração ia completando a outra e dentro de 

mim tudo ia se encaixando. Foi tremendo ver o agir de Deus, ver vidas se rendendo 

ao mover do Espirito Santo. A presença do Senhor nos tocando era real, e esse 

toque trazia ao meu coração a paz que excede a todo entendimento. Aceitei o 

convite do meu Deus, recebi a benção e pude mais uma vez contemplar a grandeza 

desse Pai que me escolheu mesmo antes do meu nascimento, me chamou pelo meu 

nome e me disse: “Vivian, você é minha filha amada de quem muito me agrado”.

Vivian Daniele Nascimento

                                                                                  

0302 Agenda Encontro com Deus

Salmo 27:4

Texto para reflexão

23 DOMINGO
José Lopes de Souza
Odete dos Santos Contato

24 SEGUNDA
Lindsay Moya Moreno
Luciana Kubota Nascimento
Natalie Francisco de Aguiar

25 TERÇA
Lucimara Prado Flavio

26 QUARTA
Fabio Aparecido Pucci
Roseli Gamaliel Domingues Souza

27 QUINTA
Francisco das Chagas Santos Gatti
Lucimeire A. Silva Andreassa

28 SEXTA
Leina Maraucci Rubião
Tereza Cristina Cintra

29 SÁBADO
Anderson Cascione Gripp Bicalho
Henrique Flavio Rodrigues
Maryelle Dutra de Souza

Recados

Encontro com Deus

GRANDES COISAS FEZ O SENHOR NESTE ENCONTRO!!

Testemunho

Resisti por algum tempo e nem imaginava o que Deus tinha preparado para mim. 

Agradeço a Deus pela oportunidade em estar neste encontro, que foi um tempo 

precioso para minha caminhada cristã. Quero que saibam o quanto Deus é 

poderoso para curar, restaurar, libertar e fazer tudo novo em nós, para que 

experimentemos e vivamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle.  Nestes 3 

dias  (pouco tempo ) foi isso que Ele fez em minha vida.  Se você está passando por 

lutas ou tem mágoas em sua vida, Deus é poderoso o suficiente para fazer tudo 

novo. Agradeço a equipe do Encontro com Deus, pessoas que estão servindo uns 

aos outros em Amor. O Encontro com Deus é tremendo.
Fábio Issamu Ivasita


