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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 da Família (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

Notícias

MOSUL, IRAQUE 

A parte ocidental de Mosul está em ruínas. Do 

décimo andar de um hotel mal danificado na 

segunda maior cidade do Iraque, os edifícios 

destruídos e estradas podem ser vistos por 

quilômetros a fio.

Não há edifício que não tenha sido tocado por 

tiros e ataques aéreos. O cheiro de corpos em 

decomposição enche o ar quente. Armas, balas, 

corpos e objetos rasgados da vida cotidiana são enterrados sob os escombros. 

Soldados têm trabalhado para resgatar civis ainda presos nos escombros.

As mulheres de Mosul estão exauridas, e seus bebês estão com fome. Descalço e 

ferido, eles caminham por horas para chegarem à segurança.

Uma mulher idosa com um rosto manchado de sangue cai no 

chão, chorando e pede "me ajude" aos soldados iraquianos que 

ainda estão à procura de pessoas nos escombros. Ela diz que ela 

bebeu sua própria urina para ficar viva enquanto aguardava 

resgate.

Ore por Mosul, Ore pelo Iraque, Ore para que Deus conforte as 

pessoas e dê esperança a elas.

CAMINHO, VERDADE E VIDA

“Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não 
sabemos para onde vais e como 

podemos saber o caminho? Disse-
lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida. Ninguém vem 

ao Pai senão por mim”. Jo 14:5-6

Freqüentemente estou indo a uma cidade estranha, e 
logo na entrada procuro me informar sobre como chegar ao 
destino (normalmente uma igreja). Quase sempre as pessoas 
passam uma porção de indicações que não guardo nem a 
metade; lá na frente sou obrigado a perguntar novamente. O 
melhor seria a pessoa dizer: “Siga-me; eu levo você lá.” É 
exatamente isto que Jesus faz. Jesus não mostra o caminho 
para o Pai. Ele é o caminho! Jesus havia dado crédito aos 
discípulos afirmando que eles conheciam a Deus, com base no 
que Ele havia mostrado para eles nos últimos três anos de 
discipulado intensivo. Certamente eles conheciam a Jesus em 
algum âmbito, o que não entendiam ainda é que em Jesus, 
Deus se fez conhecido. 

Eis a razão porque não conhecem a Jesus muito bem, e o 
raciocínio infantil de Tomé, cheio de equívoco e incertezas, 
revela essa falta de conhecimento referente ao mestre. Se 
aqueles discípulos que andaram tão perto de Jesus revelaram 
tão grande ignorância e tantas incertezas, imaginamos 
aqueles que estão dando os primeiros passos na vida cristã!

Observe que na resposta de Jesus a Tomé (v.6) Ele não 
procura dar explicações seu foco é o tema da confiança n' Ele 
(“creiam também em mim”). É como se Jesus estivesse 
dizendo: se vocês têm toda essa dificuldade de compreender 
as questões espirituais, pelo menos se confiarem em mim que 
sou o vosso exemplo (“Caminho”), o professor (“Verdade”), e o 
doador da vida eterna (“Vida”).

A meditação de Tomás Kempis sobre João 14.6, diz: 
“Siga-me. Eu sou o caminho a verdade e a vida. Sem o caminho 
não há como ir; sem a verdade não há saber; sem a vida não há 
viver. Eu sou o caminho que você deve seguir; a verdade que 
você deve crer; a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o 
caminho inviolável; a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou 
o caminho mais reto; a verdade soberana; vida verdadeira, 
vida abençoada, vida incriada”.

Extraído do livro – O Padrão do Mestre



Iniciamos novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV
Participe! Na Escola Dominical às 9h, Fundamentos da Fé - 
Para aqueles que desejam se tornar membros ou querem 
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.

07 de Outubro – Conexão com o Pai
Será às 20h no salão social, com momentos de adoração, 
evangelismo e comunhão. Ao final do Culto, os jovens 
estarão vendendo hambúrguer no valor de R$10,00. O 
lucro será destinado para Missão Transcultural. Traga um 
amigo e desfrute de momentos na presença de Deus!

08 de Outubro – Oferta Missionária Regional 
Coloque o coração na missão! A sua oferta será destinada para 
o avanço Missionário no Paraná e Santa Catarina, auxiliando 
Igrejas, Campos Missionários e início de novos trabalhos. 

Participo do Dia do Juvenil há algum tempo e acho um evento fundamental, tanto 
para a igreja quanto para o próprio juvenil. Neste dia os juvenis demonstram o que 
é, e como é ser cristão e servo quando se tem a idade entre 11 à 17. Esse ano, assim 
como todos os outros anteriores foi muito bom! Houve um derramar nítido de Deus 
neste lugar, e os juvenis foram muito usados pelo nosso Pai.

 Isabela S Pedroso

0302 Pastoral

Gênesis 6:9

Texto para reflexão

17 DOMINGO
Aline Roberta Neves
Manoel Aparecido do Nascimento

18 SEGUNDA
Walter Rodrigues Medeiros Junior
Sonia Aparecida Nery Bernardino
Tauane de Souza Marques
José Carlos Gomes
Heloisa Carolina Carvalho Dias
Andreia Nunes da Silva Gomes
Suely Therezinha Morante Grattão

19 TERÇA
Tahcielle Aline Munhoz
Maria Eunice Eduardo Silva
Davi Souza Pamplona
Maria de Fátima Romão Hretiuk

20 QUARTA
Cilonice Pereira Santos Antunes

21 QUINTA
Ingrid Maiara R Oliveira
Lucineia Anelli
Janaina Peralta Carvalho Condo

22 SEXTA
Sueli Govea Fernandes
Danilo Forloni Pradal

23 SÁBADO
José Lopes de Souza
Odette dos Santos Contato

Sociedade Metodista de Mulheres

Na última terça (05) tivemos o Encontro de Mulheres a Distância, 
promovido pela Confederação de Mulheres Metodistas e Centro Otília 
Chaves com o tema: Mulheres no Caminho da Missão e os desafios da 
saúde emocional.
Com alegria que a Sociedade Metodista de Mulheres também 
comemora neste mês o aniversário de 88 anos da revista Voz 
Missionária, o Jubileu de Pera. Esta é uma publicação Metodista 

voltada para o público feminino e traz vários artigos, entre os quais: reflexões bíblicas, 
temas atuais, dinâmicas, dicas de saúde, cultura, culinária, além de testemunhos. 
Para adquirir uma assinatura entre em contato com Matilde: 3322-0634/99660-3545.

ESCOLHA SUAS PEDRAS... E LUTE!

“E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco 
pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a 

saber, no surrão; e lançou mão da sua funda e foi-se chegando 
ao filisteu” I Samuel 17:40

O que poderia parecer um detalhe insignificante nessa 
história, tantas vezes contada e recontada, de repente se revela 

como algo decisivo quando o observamos com atenção. Isso pode acontecer também 
na nossa vida, em momentos aparentemente triviais.

Repare bem: Davi foi ao riacho e não pegou uma pedra ao acaso. Entre muitas 
outras, ele escolheu cinco pedras lisas. As pedras de um rio não ficam lisas da noite 
para o dia. É preciso um longo processo de erosão, que dura muitos e muitos anos, 
para que a força das águas vá eliminando as pontas e rugosidades. A pedra fica 
rolando de um lado para outro, sofre a ação da corrente e o efeito do tempo.

As pedras que Davi coletou no córrego haviam passado vários anos debaixo 
d'água, o que as deixou polidas e perfeitas para o objetivo dele naquele momento. 
Davi escolheu pedras apropriadas para derrotar seu gigante.

Na vida, você também não escolhe suas pedras aleatoriamente. Você não se casa 
com qualquer pessoa, não se torna sócio de qualquer pessoa. Não é em qualquer 
emprego que você se dispõe a trabalhar. Não é qualquer negócio que você aceita fazer. 
Você não participa de qualquer conversa. Não segue qualquer caminho. Não vai a 
qualquer festa ou canta qualquer música. Não é qualquer produto que você consome. 
Não é qualquer palavra que você diz. Não é qualquer livro que você lê. E você sabe por 
quê. Porque tem que escolher as pedras certas. Sabendo escolher, suas chances de 
vitória são maiores.

Extraído

Agenda

Testemunho

Coloque o
Coração

na Missão

Aconteceu
Além do Culto toda Terça-feira às 19h30 no Salão Social, 
não fique de fora das outras atividades de adoração e
comunhão na presença de Deus!
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