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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

Retiro de Despertamento e Missão no Egito 

O Ministério Nação da Cruz convida a todos da IMCL para "O 

Retiro de Despertamento e Missão no Egito," que 

acontecerá de 30 de abril a 4 de maio de 2018.

Esse maravilhoso retiro acontece no centro de convivência de 

uma das igrejas que é uma das maiores expressões sobre missão no mundo 

árabe.

Possui o propósito de despertamento e motivação espiritual, prestação de 

contas e planejamento para os anos posteriores. No primeiro propósito se 

ouvem testemunhos de recém convertidos do Islamismo ao Cristianismo. Entre 

essas pessoas temos ex-terrorista e pessoas da alta liderança radical, todas elas 

se tornando servos de Cristo. Nesses testemunhos vemos o que o Deus de 

Abraão, Isaque e Jacó está fazendo. No quesito prestação de contas, ocorre uma 

explanação do que está sendo feito com o recurso que a igreja brasileira de 

várias denominações tem investido lá. E no último item, são mostrados os 

desafios a serem vencidos para que a igreja como um todo possa vencê-los; 

além disso são mostrados encontros, festas dos jovens, reuniões de orações 

para o Egito, que reúnem 80.000 pessoas em prol do crescimento da igreja cristã 

no mundo muçulmano.

**Para efetuar a pré reserva ou obter mais informações envie email para 

parceiro@nacaodacruz.com 

Mais informações com Breno pelo fone: 99912-0404

GARANTA SEU LUGAR, AS VAGAS SÃO LIMITADAS!

A IMPORTÂNCIA DO DESERTO
(Mateus 4/Marcos 1/Lucas 4)

“A seguir, foi Jesus levado pelo 
Espírito ao deserto...” Mt 4:1a

O papel do deserto na vida do cristão não pode ser 
subestimado. Ambos, Mateus e Lucas, registram o período 
em que Jesus passou no deserto antes de iniciar seu 
ministério. Jesus ficou quarenta dias sozinho no deserto, 
abstêmio de comida, da agitação de pessoas e de distrações. 
Ambos os evangelistas escrevem que esse foi um tempo 
determinado pelo Espírito Santo. Mas o que é que acontece 
com os cristãos durante esse período de solidão? Lucas nos 
dá “dicas”:

1. Nós reconhecemos que Deus nos conduz para 
períodos de crescimento, não de gratificações;

2. Nós temos grandes batalhas e vencemos as tentações 
de querer tomar atalhos;

3. Nós aprendemos disciplina e a arte de depender de 
Deus;

4. Nossa auto-suficiência e autopromoção são 
destruídas;

5. Nós solidificamos o sentido de nossa missão;
6. Nós ganhamos perspectiva;
7. Nós somos preparados para assumir nossos 

ministérios.

“Eis que farei uma coisa nova, e, agora, sairá à luz; 
porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no 
deserto e rios, no ermo” (Isaías 43:19).

“Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o 
deserto, e lhe falarei ao coração” (Oseias 2:14).

“Com isso, o diabo o deixou; e eis que chegaram os 
anjos e o serviram” (Mateus 4:11).

Extraído e Adaptado

Pedimos aos irmãos e irmãs que estejam em oração 

pela equipe do Projeto Neemias, nesse final de semana 

es tá  m in i s t rando  na  Ig re ja  Metod i s ta  em 

Cassilândia/MS, na 5ª Região Eclesiástica.



07 de Outubro – Momento Devocional em Inglês
Será às 19h no Templo! Teremos mais uma oportunidade de 
cultuarmos a Deus em inglês. Seja pela curiosidade num novo 
idioma ou pela oportunidade em praticá-lo, não perca, você é o 
nosso convidado. Let's praise God together!

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. 

14 de Outubro – Culto para Casais
Convidamos todos os casais a participarem deste momento especial! Com o tema 
“Renovação de Votos” seremos ministrados pelo Pr. Fernando Monteiro às 20h no 
Templo. Casal, venha receber este renovo!

Missão Paraguai 2018 - Prepare-se!
Será nos dias 12 a 21 de Janeiro de 2018. Informações com 
Everaldo 99629-8539

0302 Aconteceu

João 10:9

Texto para reflexão

24 DOMINGO
Mônica Lumi Matsuo Martins
Natalie Francisco de Aguiar
Lindsay Moya Moreno
Luciana Kubota Nascimento

25 SEGUNDA
Jhonatan Willian da Silva

26 TERÇA
Roseli Gamaliel Domingues Souza
Fábio Aparecido Pucci

27 QUARTA
Lucimeire Aparecida S Andreassa
Francisco das Chagas S Gatti

28 QUINTA
Pedro Henrique da Silva Trindade
Tereza Cristina Cintra
Leina Maraucci Rubião

29 SEXTA
Maryelle Dutra de Souza
Anderson Cascione Gripp Bicalho

30 SÁBADO
Cristiane Ignes Domingues

5 VOTOS PARA OBTER PODER ESPIRITUAL

1. Trate seriamente o pecado
Em sua vida pessoal e se possível em sua família.

2. Não seja dono de coisa alguma
Desenvolva um coração e caráter de mordomo.

3. Nunca se defenda
Não revide as calúnias, críticas e ou injustiças.

4. Nunca passe adiante nada que prejudique alguém
Cuide de não pecar com suas palavras.

5. Não busque glória para você
Mesmo que outros o agridam, elogiem e ou aplaudam.

A.W. Tozer

Encontro da Melhor Idade: 
Muito agradável

F o i  a s s i m ,  n u m  c l i m a  d e 
descontração que a Sociedade de 
Mulheres promoveu mais uma vez o 
Encontro da Melhor Idade no Espaço 
de Convivência da IMCL (16/09). 
Desta vez tivemos o privilégio de ter 
como ministrante o Pr. Fernando C. 
Monteiro. Também o casal, Hélio 
Sanches e Edna Polo fizeram a 
alegria de todos com ministração, 

dinâmicas e brincadeiras. Na cozinha, a equipe da Leilane e Maurício fizeram tudo com muito 
capricho, como sempre. Enfim, nossos agradecimentos a todos que contribuíram, tanto com 
sua ajuda, quanto com sua presença. A Deus toda a Glória!

MOMENTO MULHER

Aconteceu dia 14 de Setembro, Momento Mulher, um tempo especial de ministração 
específica para mulheres. Não deixe de estar presente no próximo mês.

Testemunho
Foi um tempo que Deus preparou para mostrar um cuidado único e singular para cada 
mulher. Ele é um Deus que se importa com os sonhos e as lutas de cada uma de nós, sejam 
grandes ou pequenos, tímidos ou estrondosos. Questões de vida ou de morte para nós, para 
Ele são somente questões. Ele deseja cuidar de tudo para nós! Mulheres, aprendamos a 
correr ao encontro do Mestre.

Gabriela Curan

Agenda

Pastoral

Coloque o
Coração

na Missão
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