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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

Chá de Mulheres do Ponto Missionário Chamonix

Foi um momento de benção, comunhão e aprendizado. Com 

aproximadamente 90 mulheres reunidas, Deus falou fortemente aos nossos 

corações, através da ministração feita pela irmã Osnilda (Metodista de Santo 

Antônio da Platina). Com momentos de louvor, dinâmica, dança, oração e claro, 

um delicioso chá, todas saíram cheias de amor 

Tatiane Moraes – IM Chamonix

NOSSOS VOTOS - A NOSSA PROTEÇÃO

Você se lembra dos votos que fez 

quando fez a profissão de fé? Ou quando foi 

consagrado/a pastor/a ou ordenado/a 

presbítero/a? 

Quando nos tornamos pastores/as, ou 

assumimos posição de liderança na igreja, 

temos consciência da visão e do chamado. 

Mas se não tivermos algum tipo de “proteção” corremos o 

risco de sermos dominados pela tentação da vaidade do 

orgulho, do sucesso, das fantasias escapistas.

Eugene Peterson, no livro “O Pastor Desnecessário”, 

fala de um dos votos que fez ao ser consagrado pastor e como 

esse voto o tem ajudado a manter o foco diante das tentações 

do seu ministério: “Prometo, em minha vida, procurar seguir 

o Senhor Jesus Cristo, amar o meu próximo e trabalhar para a 

reconciliação do mundo com Deus”.

1. Prometo procurar seguir a Jesus Cristo:

O pastorado nos coloca em posição de liderança. 

Outras pessoas nos estão seguindo, olhando para nós. Essas 

pessoas procuram deixar bem claro para nós que somos uma 

classe especial: a dos líderes. Esse voto nos ajuda a lembrar 

de que somos SEGUIDORES também. Ele nos ajuda a 

lembrar de que as palavras de Jesus: “quem não se tornar 

como uma criança não entrará no reino dos céus” continua 

servindo para nós. O papel do líder não pode acabar com o 

papel do seguidor. O discipulador continua sendo discípulo.

2. Prometo amar o meu próximo:

Antes de ser um membro da igreja, antes de ser um 

número no rol, antes de ser alguém que não concorda 

conosco, a pessoa é o “próximo” que eu prometi amar. Antes 

de ser um “tremendo recurso” ou um “peso morto”; antes de 

ser “uma benção” ou “um problema”, é o próximo que eu 

prometi amar.  A pessoa que Jesus nos mandou amar não 

pode ser transformada em instrumento de trabalho; em 

troféu do nosso ministério.
Continua na pág.03

Aconteceu

Anotações

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

;

Churrasco Missionário

Nosso Churrasco 

Missionário está

chegando!

Adquirindo o convite você

contribui com as viagens

missionárias e saboreia um

delicioso churrasco!

Não fique de fora!

Data: 31/05/2018

Horário: 12h às 14h

Local: Chácara IMCL



09 de Abril – Reunião da CLAM

Lembramos os Coordenadores de Ministérios, que amanhã teremos reunião às 

19h30 na sala 20.

11 de Abril - Espanhol Missionário para jovens e adultos

Estão abertas as inscrições! 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.

14 de Abril - Noite do Pá God

Em nossa noite Cultural, os jovens estarão em comunhão para curtir 

uma boa música e buscar intimidade com Deus! Investimento de R$ 

20,00 com direito a pizza à vontade! Será às 20h no salão social. 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! Faça sua inscrição ao final dos 

Cultos com os laranjinhas ou na recepção da Igreja. Investimento: 

R$ 130,00. As vagas são limitadas!

Atenção

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

procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.

Cursos para a Família

Estão abertas as inscrições para os cursos abaixo, invista no seu mais precioso bem!

Contatos com Tina e Adriano 99112-8850 /99112-8841.

Contatos com Tiago e Daniele 

99995-9274/99637-1355

Homem ao máximo aos domingos na Escola Dominical

Você que deseja participar, entre em contato com Everaldo pelo 

fone: 99629-8539.

0302 Agenda

Provérbios 4:13

Texto para reflexão

08 DOMINGO
Fernanda Caroline A C Capelari

09 SEGUNDA

10 TERÇA

11 QUARTA
Sueli Aparecida Mazini Coelho

12 QUINTA

13 SEXTA
Alda Dias da Silva
Aline Velani de Barros Negrão
Eunice Oliveira Moreira

14 SÁBADO
Angélica Pereira Souza Fornaciari
Julio Cesar Novaes de Carvalho
Paulo Henrique R. Portugal

Recados

Aconteceu

3. Prometo trabalhar para a reconciliação do mundo com Deus:

Agindo localmente eu sou desafiado a pensar globalmente. O mundo não é o 

inimigo. O mundo é o campo missionário: “Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo” (II Co 5:19).

Reconciliação é trabalho fundamental da igreja. Assim não tenho direito de 

fugir desse mandato, ignorando ou eliminando aqueles que me incomodam. As 

pessoas são o que são porque são feridas, mal entendidas, desprezadas, rejeitadas. 

Que elas não sofram esse mesmo tipo de coisa no nosso meio. Que esse seja o 

nosso desejo e o nosso voto: Seguir a Jesus; amar o próximo e trabalhar para a 

reconciliação do mundo com Deus. Tenha uma excelente semana junto com aquele 

que nos amou e deu a sua vida para a nossa reconciliação com Deus.

Bispo João Carlos

CAFÉ DE PÁSCOA: TEMPO DE COMUNHÃO 

Continuação da pág. 01
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