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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

ACAMPADENTRO INFANTIL

Foi maravilhoso ver as crianças, juvenis e adultos sendo impactados por 

Deus entendendo que só existe um Super-herói e só Ele tem toda a força, todo o 

poder, todo o domínio, só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, 

pode ver todas as coisas e resolver qualquer situação.O nome dele é JESUS, nEle 

a gente pode confiar! Tivemos a participação de 75 crianças e 35 apoios entre 

professores, adolescentes e todos que se envolveram com esse trabalho.

Flaviana Ferreira de Souza - Ministério Infantil 

VERDADEIRAMENTE ELE VIVE

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

tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito isto, 

expirou" (Lucas 23:46).

Em suas últimas palavras, Jesus 

nos oferece um presente precioso de 

como lidar com a morte. Lembre que 

Ele estava na terra como 100% 

homem e 100% Deus, e Ele encarou a 

morte como homem, mas não se acovardou ou se 

amedrontou, Ele enfrentou, sabendo que todos os 

sentimentos daquele momento complicado não se 

comparavam a tudo que estava a sua espera. Não quero aqui 

ignorar que a morte é um momento de dor e separação, e que 

neste momento muitos são levados a refletiram no real 

sentido da vida, porém o que nos espera é a vida abundante 

com Cristo, e isto não seria possível nesta vida.

Talvez o grande tema que é importante abordar não é 

se iremos ou não morrer, porque todos já sabemos a resposta 

para esta pergunta; mas sim como iremos morrer? Não estou 

aqui querendo refletir sobre as circunstâncias da morte de 

alguém, se a pessoa irá morrer com uma doença do coração, 

ou qualquer outro tipo de enfermidade ou mesmo um 

acidente. Creio que é importante pensar se estamos 

preparados para morrer, se estamos certos de que com a 

morte terrena teremos a vida eterna e abundante para toda a 

eternidade.

Como pastor eu tive o privilégio e responsabilidade de 

estar com algumas pessoas quando elas chegaram em seus 

últimos momentos nesta vida. Pude presenciar algumas 

pessoas se portando com fé e uma tranqüilidade que eu 

quero ter quando chegar a minha vez, mas também 

presenciei muitos cristãos que se desesperaram, se 

arrependeram e passaram seu últimos momentos em medo 

terror. E você, se hoje fosse seu último dia, estaria 

preparado?
Continua na pág.03

Aconteceu

Anotações

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

;



03 de Abril – Reunião de Mulheres

A sociedade de mulheres convida você mulher, para estar conosco 

toda primeira terça do mês às 14h30 no salão social. É um tempo de 

comunhão e aprendizado muito abençoado. Esperamos você!

05 de Abril – Momento Mulher

Na próxima quinta-feira teremos um momento direcionado 

especialmente para mulheres. Com o tema “Os benefícios da mulher 

alicerçada em Deus” ministrado pela irmã Ceia Monteiro. Será às 

19h30 no salão social. Venha e traga uma amiga! O Momento Mulher 

acontece todas as primeiras quintas-feiras de cada mês!

07 de Abril – Momento Devocional em Inglês

Nosso Culto será às 19h no Templo. Juntos teremos mais uma 

oportunidade de cultuarmos a Deus em inglês. Você é nosso 

convidado! Let's praise God together!

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.

04-06 de Maio – Encontro com Deus

Nosso Encontro está chegando! Você que é membro, já fez o 

Encontro e Reencontro com Deus, está em grupo de discipulado na 

Igreja e quer trabalhar como laranjinha, entre em contato com 

Thalita pelo fone 99117-1606/3324-7768.

Espanhol Missionário para jovens e adultos

Estão abertas as inscrições! Daremos início as aulas à partir de 11 de 

abril para os níveis básico/intermediário, sem custos, somente do 

material didático à parte. Inscrições na recepção da Igreja. Mais 

informações com Enrique: 3026-5012/99921-2121.

Homem ao máximo aos domingos

Em Maio, iniciaremos nova classe do Curso Homem ao Máximo na 

Escola Dominical! Você que deseja participar, entre em contato com 

Everaldo pelo fone: 99629-8539.

0302 Agenda

João 14:21

Texto para reflexão

Em tempo
29/03 – Weberton Ribeiro Alves

01 DOMINGO
Bárbara G. Nobrega Vilela Cardozo
Cleusa Erilene dos Santos Cacione
Hans Werner Souza Humann
Isadora Sardi Guerra

02 SEGUNDA

03 TERÇA
Eliane Pereira Pimenta Silva
Hélio Moreira Alves

04 QUARTA
Fernanda de Oliveira Dias
Fernanda Guilherme Maciel Rachid
Giovanna Lemes dos Santos
Nilde Margarida Gil Goreske
Patrícia H. Monteiro Félix Pessoa

05 QUINTA
Ana Carolina Sakashita Trevisan
Célia Janice Soares dos Santos
Charles Luiz Fernandes
Daniela Vidotti Tashima Scheffer
Julio Cesar Nogueira

06 SEXTA
Ervin Gerhard
Moisés Fernando Lima

07 SÁBADO
Letícia Mendes Guimarães Barros
Odilon Franco dos Santos

Recados

Aconteceu

Lembre que Jesus já nos ensinou como devemos morrer, pois somente desta 

forma poderemos chegar à vida eterna. Que maravilhoso é saber que Jesus é o 

nosso exemplo de como devemos viver, morrer e enfrentar todas as situações, 

como podemos ver nos textos a seguir:

“Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós, 

deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu 

pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não 

injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga 

justamente; levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 

para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas 

feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas; mas agora tendes 

voltado ao Pastor e Bispo das vossas almas" (1 Pedro 2:21-25).

“Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, 

tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as 

considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não 

tendo a minha justiça que vem  da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a 

justiça que vem de Deus pela fé; para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e 

à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte; Para ver se de 

alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já  a tenha  

alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para  o que fui 

também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja 

alcançado; mas um coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, 

e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" (Filipenses 3:7-14).

Extraído do livro – As últimas palavras de um homem.

CRIANÇAS CELEBRANDO A PÁSCOA

O VERDADEIRO SENTIDO DA PÁSCOA, foi abordado nos 3 Cultos, e as 

crianças e colaboradores do ministério infantil puderam entender que Jesus venceu 

a morte por amor a nossa vida, Ele é o único que pode nos levar até o Pai.
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