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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

VIGÍLIA DE ANO NOVO

 No dia 31 tivemos a Vigília de Ano Novo, um momento abençoado onde 

adoramos ao Senhor e demos início ao novo ano fortalecendo nosso 

relacionamento com Jesus, consagrando nossas vidas e entregando a Deus os 

próximos 365 dias. 

“Até aqui nos ajudou o Senhor” (1 Samuel 7:12).

FIDELIDADE TRAIDORA

“Então, todos os discípulos, deixando-o fugiram” (Mt 26:56).

A fidelidade traidora é um traço forte de muitas 

de nossas inconstâncias. Quando lemos o v.35, 

nós observamos todos os discípulos de Cristo 

afirmando, junto com Simão Pedro, que não 

trairiam jamais a Cristo, ou seja, confessaram 

uma fidelidade a Ele.

Mas, após a prisão de Cristo, vemos que todos os discípulos 

fugiram, todos aqueles que há pouco tempo tinham confessado 

fidelidade a Ele (v.56). Fugiram no momento de o honrarem com a 

sua palavra e sua promessa.

A fidelidade traidora emerge quando confessamos lindas 

promessas de fidelidade a Cristo e não as cumprimos.

Nós não vemos Cristo exigindo uma promessa de fidelidade 

para os discípulos, pois Ele sabe da nossa dificuldade em sermos 

fiéis. Pedro estava tão inebriado, tão auto absorvido que ele não 

conseguiu ver em si a possibilidade de trair a Jesus. Muitas vezes, 

nós somos como Pedro, pois estamos tão cheios de nós, que 

fazemos tantas promessas a Cristo e não conseguimos nos ver 

descumprindo-as.

Síndrome do controle remoto

O controle remoto é o instrumento da mudança. A decisão 

de mudar de canal está na ponta dos seus dedos. O controle remoto 

favorece em muito o descomprometimento. Com o controle remoto, 

não há fidelidade a um canal, há um interesse por tudo e por nada, 

porque, no final, tudo e nada foi visto. Com o controle remoto, não 

há fidelidade a um canal, há um interesse por tudo e por nada, 

porque, no final, tudo e nada foi visto. Essa mania do controle 

remoto acabou por se manifestar nos relacionamentos. As pessoas 

não conseguem ficar muito tempo com a mesma namorada, com o 

mesmo namorado, com o mesmo marido, com a mesma esposa, 

com o mesmo carro, com os mesmos amigos, na mesma igreja.

Os crentes dizem que Jesus satisfaz, mas vivem 

insatisfeitos. Vivem à procura de coisas místicas ou de se deliciar 

nos banquetes do mundo. Paulo diz que os lucros do mundo 

tornaram-se lixo ao compará-los à sublimidade do conhecimento de 

Cristo. O que mais as pessoas andam buscando é prosperidade, 

saúde, sucesso e não intimidade com Deus.
Continua na pág.03
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Férias do Ministério Infantil

O Ministério Infantil está em recesso. Nesse período teremos alguns 

voluntários nas salinhas, atendendo as crianças de 3 a 8 anos 

durante os Cultos. Retornaremos no dia 04 de Fevereiro.

16 de Janeiro - Conexão Vertical Juvenis

Você juvenil de 12 a 17 anos é nosso convidado para o Réveillon do 

Conexão Vertical! Com o tema "Feliz 2018?", falaremos sobre 

sonhos e metas para esse ano, por isso venham todos de branco e 

preparados para receber mais de Deus. O Culto será no salão social às 19h30. 

Venham ser Conectados!

10-13 de Fevereiro – Encontro Distrital de Jovens

Atenção Jovens, nosso Encontro Distrital está chegando! Será na chácara da IMCL, 

com o tema “A Muralha”! Investimento de R$ 120,00. Mais informações com Mylle 

pelo fone: 99668-7061.

10-13 de Fevereiro – Encontro Regional de Juvenis

Com o tema “Frequência”, nosso Acampamento Regional 

acontecerá na cidade de Cornélio Procópio. Inicia dia 10/02 às 

18h e término às 14h do dia 13/02. Não fique de fora, corra para 

fazer sua inscrição! Mais informações com Gabriela pelo fone 

98803-8388.

Férias Pastorais

Pr. Don Carlo R. Reina – período de 05/01/2017 à 31/01/2018

Pr. Fernando C. Monteiro – período de 09/01/2018 à 31/01/2018

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro

No mês de Janeiro de 2018, devido o período de férias dos 

ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 

diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de trabalho 

dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o uso do 

estacionamento também finaliza neste horário.

Oremos

- Pelos irmãos e irmãs que estão em viagem Missionária ao Paraguai.

- Por todos aqueles que estarão em viagem neste período de férias

- Pelos projetos pessoais, profissionais e ministeriais para 2018.

Nota de falecimento

Com pesar informamos o falecimento do Sr. Mauro de Souza, 75 anos, ocorrido em 

20/12/2017, avô do irmão Mylle (Jovens). Oremos pela família.

0302 PastoralAgenda

Salmos 37:4

Texto para reflexão

14 DOMINGO
Débora Priscila da Costa
Gabriel Calil Ruy
Sirce Amábile Silva Alves

15 SEGUNDA
Célia dos Santos Rocha
Maria Helena Gerhard

16 TERÇA
Aline Cristina dos Santos Pinto

17 QUARTA
Marcilene Mendes Deoces
Marco Antônio Moisés

18 QUINTA
Everaldo Bernardino

19 SEXTA
Eduardo Surreição Hretiuk
Kauana Moreira Gomes

20 SÁBADO
Adauto Abreu Correia
Antônio Silveira Santos
Guilherme Henrique Akiyoshi
Isabela Kelli Teixeira Pinheiro
Matilde Sebastiana Mendes
Sueli da Silva

Recados

Grande parte das pregações hoje fala sobre dinheiro e saúde e não sobre 

salvação. Quando suas expectativas não são atendidas, as pessoas abandonam a 

igreja, fogem de Jesus como a multidão de João 6 e o jovem rico.

O canto do galo, o choro e o arrependimento

E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: “Antes que o galo 

cante, três vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente” (Mt 26:75).

Que galo é esse que canta no meio da noite? Quando ele cantou... será que 

todos que estavam lá assentados e não o ouviram? O que significava esse canto para 

aquela multidão de zombadores? Nada! Tal não era o caso para Pedro! O canto daquele 

galo foi um sinal profético para o verdadeiro adorador; um sinal despertador que levou 

Pedro a reconsiderar os seus caminhos; a se arrepender e voltar para Deus. Se o canto 

do galo nada significava para os religiosos, assentados lá no pátio do sumo Sacerdote: 

todavia, para Pedro, era mais do que um som inanimado. Tratava-se de uma verdadeira 

mensagem divina que tirou o verdadeiro adorador do sono espiritual em que se 

encontrava mergulhado. 

Pedro negara a Jesus da forma mais angustiante. O último contato entre Pedro 

e o Cristo fora logo após o canto do galo. A profecia se cumpriria: antes do galo cantar, 

Pedro negara, três vezes, conhecer a Cristo. E quando ele cantou, os olhares de Pedro e 

do Cristo se encontraram... Nada mais restava a Pedro, senão sair para chorar.

O choro de arrependimento de Pedro foi um divisor de águas para sua vida e 

ministério. O choro de Pedro é o tipo de choro que Jesus diz no sermão da montanha:

"Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados."

O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas

Se você chorar apenas por perdas de coisas materiais, você desperdiçará suas 

lágrimas. Isso é como chuva sobre a rocha, não tem benefício. Mas o choro do 

arrependimento é composto de lágrimas bem-aventuradas, de lágrimas que curam que 

libertam.

O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus

O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Assim como a criança 

chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Um coração de 

pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Só um coração de carne é 

sensível à voz de Deus.

O mais triste no pecado é perceber que, ainda que por um momento, um amor 

consumido pelo egoísmo traiu o amor que sustenta vida, o amor por Aquele que, na 

essência, é amado mais que a própria vida.

Aqueles que nascem do Espírito, que tem 

um coração quebrantado, têm também tristeza 

pelo pecado. As lágrimas do arrependimento têm 

rolado em sua face? Você se entristece por 

entristecer o Espírito Santo? Suas lágrimas são 

de revolta contra Deus ou de náusea pelo 

pecado?

Espero que você seja um dos que 

choram, porque a vontade de Deus é que você 

seja consolado.

Extraído do livro “A Graça diante das Inconstâncias”.
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