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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
Quinta-feira 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
Quinta-feira às 20h - 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

MISSÃO AMAZÔNIA - BARCO HOSPITAL

A missão é uma das maneiras mais sólidas de anunciar o amor de Deus. Foi 

assim que a 1º equipe passou a semana no Barco Hospital, na Amazônia, junto 

as comunidades indígenas e ribeirinhos. Foram cinco dias viajando e prestando 

assistência médica, odontológica, social e sobretudo, compartilhando o 

Evangelho,“...porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele 

crê” (Rm 1:16).

Tivemos também, a oportunidade de encontrar frutos de outras viagens, 

semeados por outros irmãos, resultado de trabalhos realizados pela Igreja.

Perseveremos em oração por nossos irmãos Amazonenses!

No amor de Cristo,

Rosan Fernandes de Souza.

DESCULPE-ME, ESTOU COM PRESSA!

Na cidade de Detroit, um hospital colocou o 

seguinte anuncio: “Se um paciente da sala de 

emergência não for atendido em, no máximo 20 

minutos, o tratamento será de graça”. Por causa 

dessa promessa de rapidez no atendimento, o 

número de pacientes naquele hospital cresceu 

em 30%.

Estamos cada dia mais apressados, 

correndo de um lado para o outro, preocupados 

com o horário. Nada é mais característico dos nossos dias do que 

frases como: “estou sem tempo” ou “há se eu tivesse tempo”. 

Alguém, lamentando-se, fez a seguinte afirmação: “quanto mais 

eu corro, mais atrasado eu me sinto”. Por outro lado, vemos no 

meio cristão, uma crescente preocupação com a questão da 

formação espiritual (ou da saúde espiritual) dos líderes. Qual o 

relacionamento entre a pressa e a formação espiritual?

É simples: a pressa não é apenas “inimiga da perfeição”. A 

pressa é, também, inimiga da santidade (lembre-se que 

perfeição cristã e santidade estão intimamente ligadas na 

teologia Wesleyana). Na verdade a pressa é a grande inimiga da 

perfeição espiritual nos nossos dias. Assim, se queremos levar a 

sério a questão da formação espiritual, precisamos lidar com o 

problema da pressa em nossa vida.

Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele 

investiu grande parte de seu tempo em dois relacionamentos que 

estão comumente deixados de lado quando estamos apressados:

1. Nosso relacionamento com as pessoas

Mesmo na condição de líderes, freqüentemente nos 

encontramos muito apressados para gastar tempo com as 

pessoas. De fato, alguns cursos de gerenciamento do tempo nos 

ensinam como nos livrar das pessoas o mais rápido possível a fim 

de voltarmos aos nossos “importantes afazeres”.

Penso na parábola do bom samaritano e me lembro que o 

sacerdote e o levita passaram “de largo” pelo homem 

machucado. O sacerdote e o levita estavam “com pressa”.

Jesus, porém, tinha tempo para as pessoas. Ele não se 

importou em gastar horas falando, por exemplo, com a mulher 

samaritana à beira do poço.
Continua na pág. 03

Aconteceu

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

JORDÂNIA 2018

Se prepare para mais uma 

edição de Curto Prazo para a 

Jordânia.

Em 2016, foi incrível o que foi 

f e i t o  p e l o  g r u p o  q u e 

participou da edição. Todos 

f o r a m  g r a n d e m e n t e 

abençoados  ao  mesmo 

tempo em que foram se 

d i spondo  em a juda r  o 

próximo. 

Faça parte dessa próxima 

edição e se surpreenda 

também.

Informações e inscrições 

com Nilma pelo fone 

99990-0300.



03 de Julho - Reunião das Mulheres

Convidamos todas as mulheres para participar da nossa reunião 

mensal, que acontece toda primeira terça-feira do mês! Um 

tempo muito especial de louvor e Palavra. Às 14h30 no salão 

social. Participe!

Campanha de Libertação da Família

Será nos Cultos de terças-feiras às 19h30, durante o mês de Julho. 

Coloque sua família no altar do Senhor! Participe e seja 

abençoado.

05 de Julho – Momento Mulher

Venha participar deste momento direcionado especialmente para 

mulheres. Com o tema “Encorajando umas as outras” ministrado 

pela Pra. Ruth de Assis. Será às 19h30 no salão social. O Momento 

Mulher acontece todas as primeiras quintas-feiras de cada mês!

07 de Julho – Momento Devocional em Inglês

Será às 19h no Templo! Seremos ministrados pela irmã Flávia 

Machado (da Igreja Mount Pisgah/UMC em Atlanta nos EUA). 

Não perca, traga um amigo/a! Você é o nosso convidado 

especial. Come praise and pray with us!

08 de Julho – Feira do Empreendedor

Nossa feira acontecerá no Domingo! Será no salão social no 

horário da Escola Dominical e dos 3 Cultos. Venham visitar 

e prestigiar a Feira do Empreendedor.

14 de Julho – Culto de Casais

Participe do nosso momento para casais! Será às 20h no 

Templo, Com o tema “Perder para ganhar” ministrado pelo 

Pr. Daniel e Geruza Vilas Boas (Metodista de Cataratas em 

Foz do Iguaçu). Após o Culto serviremos um delicioso caldo! 

Adquira seu convite com o investimento de R$ 10,00 o casal. Teremos salinha para 

crianças, não perca!

CANTINA

No mês de Julho toda a renda da cantina será revertida em prol da 

Chácara da Igreja! Visite nossa cantina e abençõe nosso Espaço de 

Convivência!

Domingos: 18h e 20h – Porções de Yakisoba 

Terças-feiras: 19h30 - Porções de Strogonoff de Frango 

Atenção

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

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

0302 PastoralAgenda

I Timóteo 4:12-13

Texto para reflexão

01 DOMINGO
Luis Filipe Gama Amaral
Humberto Miazzo
Paula Graciella Peres Nekel Mazuco

02 SEGUNDA
Cesar Parra Ortega
Jose Roberto Alves dos Santos
Adalgisa Ribeiro Torres

03 TERÇA

04 QUARTA
Rosana Aparecida Barreto Masi

05 QUINTA
Ana Paula Pereira

06 SEXTA
Eder Vinicius da Silva
Tatiane Amaro Salvador
Maria Angelina Zequim Neves
Joelma Boguceski Costa

07 SÁBADO
João Pedro Guimarães Barros

Recados

Aconteceu

2. Nosso relacionamento com Deus

Jesus também fez questão de gastar tempo a sós com Deus. Entre tanto outros 

exemplos, encontramos um em Marcos 1:35. Enquanto todos estão procurando por 

Jesus, Ele está num lugar deserto, a sós, em comunhão com Deus, antes de começar o 

seu dia de trabalho.

Nesse tempo agitado e nessa cultura que parece se orgulhar em cultuar a pressa, 

você e eu, na Igreja de Cristo, somos desafiados: 1) a mudar nossa atitude com relação 

ao nosso tempo; 2) a criar ações concretas para desacelerar o nosso ritmo; 3) a buscar, 

de maneira intencional, a renovação do nosso relacionamento com as pessoas (razão de 

ser no nosso ministério) e com Deus (fonte da nossa vocação).

Bispo João Carlos

NOITE DA FOGUEIRA

Nossa Noite da Fogueira reuniu mais de 150 pessoas. Além do louvor, brincadeiras, 

comidas e do tempo de comunhão que tivemos, a palavra ministrada alcançou muitos 

corações. Todo o evento foi muito agradável e abençoador. 

Tauane Marques

FORMATURA MULHER ÚNICA

No último sábado, tivemos a Formatura do Mulher Única. Celebramos a vitória desta 

etapa, porque o curso é apenas parte do processo, Deus tem muito mais para cada uma 

de nós, e continuamos "Avançando para as coisas que estão adiante”! Nossa gratidão a 

Deus que por nós tudo executa!

Claudia Fernandes
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