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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

2º Equipe

Gratidão é a palavra que descreve os momentos que Deus nos permitiu  

viver nesses dias, demonstrar o amor Dele foi muito além de palavras, foi 

abraçar, sorrir, chorar, orar e suprir necessidades físicas com os atendimentos 

médicos, odontológicos. Só posso dizer, obrigada Senhor!

Daniele Califani

ESCOLHIDOS

"Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus; o Senhor, teu 

Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de 

todos os povos que há sobre a terra" (Deuteronômio 7:6).

Originalmente esse texto estava falando 

sobre os filhos de Israel. Entretanto, em 

Romanos 11:17 lemos "Se, porém, alguns dos 

ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira 

brava, foste enxertado em meio deles e te 

tornaste participante da raiz e da seiva da 

oliveira..."

Por isso, sem qualquer sombra de dúvida, 

podemos aceitar como sendo para nós aquilo que o apóstolo 

Pedro afirmou em I Pedro 2:9: "vós, porém, sois raça eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de 

Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou 

das trevas para a sua maravilhosa luz".

Escolhidos para que?

1. Para sermos testemunhas:

“para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz”

"Eu te tirei do meio dos gentios aos quais agora te envio..."

"Vós sóis as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo 

a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais que 

sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e 

depois de mim nenhum haverá".

2. Para darmos frutos:

Há um serviço a ser realizado no Reino de Deus. E Jesus é 

específico: para que vades e deis frutos. 

Mais tarde Jesus vai dizer o tipo de fruto que ele espera de 

nós: “Indo, fazei discípulos...”

Nesse sentido não há crente que não seja um discípulo e não 

há discípulo que não seja um “fazedor de discípulos”.

Porém, há um preço a pagar por sermos escolhidos:

João 15:19: "Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o 

que era seu; como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, 

dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia".
Continua na pág. 02

Aconteceu

Anotações

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.



E se há um preço a pagar, há também uma recompensa de sermos escolhidos:

Entendo que a recompensa vem em forma de duas garantias. Uma encontrada em 

Mateus 28: "Eis que estou convosco TODOS os dias..." e a outra encontrada em João 

15:16: "tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá".

Que Deus nos fortaleça para cumprirmos a missão para a qual fomos escolhidos.

Bispo João Carlos

AMANHÃ – Reunião da CLAM

Convocamos os Coordenadores de Ministérios para nossa reunião amanhã (09), às 

19h30 na sala 20.

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.

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! Convites a  R$ 10,00 o casal. 

Teremos salinha para crianças, não perca!

29 de Julho – Batismo

O dia do nosso batismo está chegando! Será na Chácara da 

Igreja. Informamos os irmãos e irmãs que estão na classe de 

batismo, ou sendo ministrados individualmente, deverão vir no 

dia 22/07/2018 às 9h na sala 31, para a renúncia e demais 

orientações. Mais informações com Amanda: 99965-2384.

Mulher Única

Em Agosto, iniciaremos novas turmas! O Curso tem o 

propósito de ensinar as mulheres os princípios de Deus para a 

feminilidade revelados em sua Palavra. Investimento 85,00 

(Referente Material). Inscrições com Claudia 98478-4262.

CANTINA

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

Chácara da Igreja!  Domingos: 18h e 20h – Yakisoba 

Terças-feiras: Strogonoff de Frango

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

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

0302 Pastoral

Filipenses 4:19

Texto para reflexão

08 DOMINGO
Joanes Tiago da Silva
Maria de Fátima Oliveira

09 SEGUNDA
Giovanna Coutinho Louza
Ilan Gonçalves Oliveira
Miguel Smaniotto
Vilma Antonia Jardim Luiz Gomes
Vittória Alves Dias

10 TERÇA
Andrea Baggio Morais

11 QUARTA
Evans Alexsandro Alves Pereira
Jaqueline Medeiros de Souza
João Lucas Canuto Cidade
Ricardo Vicensi
Ruth Tiossi Storti
Stella Juliane Vicente

12 QUINTA
Elisie Poi Pereira
Marize Mazzolli Rufino
Sandra Cristina Cavalli Moises

13 SEXTA
Pr. Fernando Cesar Monteiro

14 SÁBADO
Claudia Brenes Teixeira Miyasaki
Luciana Correia Silva
Tatjana Videira Molina

Recados

Agenda

CARTA PARA DEUS

Querido Jesus Cristo,

Meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, meu Pai, te 

louvo, te bendigo e te adoro.

Quero te agradecer em primeiro lugar, pela graça de 

se revelar a mim, e me tornar livre e viva. Por querer ser 

meu Senhor para sempre, pois não sou digna de tamanho 

feito. 

Agradeço por ter me amado primeiro e me tornar sua 

filha, através da sua morte naquela cruz, pois a sua 

Palavra em João 15:13 diz: “O maior amor que alguém 

pode ter por teus amigos é dar a vida por eles”. 

Se não fosse por teu feito de morrer por mim, não conseguiria e não poderia 

viver eternamente. Porque recebemos a vida gratuitamente de Ti. Creio que o 

Senhor sonhou comigo, como sou exatamente, mas porque Adão pecou, 

recebemos também como herança a morte. Porém, o Senhor que é soberano, 

designou que poderíamos nos tornar eternos através da fé em Ti.

Paulo diz em Romanos 6:23 “O salário do pecado é a morte, mas o presente de 

Deus é a vida eterna, para quem está unido a Jesus Cristo o nosso Salvador”.

Apesar de minha idade cronológica, há pouco que te conheci e comecei a 

entender Seu propósito em me criar, sonhando comigo primeiro.

Agradeço pela misericórdia de continuar a ser fiel a Sua Palavra e não desistir 

de mim. De me capacitar, perdoar e me compreender.

Peço perdão por ter demorado tanto para perceber que sempre esteve ao meu 

lado, cuidando, livrando e me protegendo.

Agradeço por Sua Palavra (Bíblia) que é a luz para mim, por minha família que 

escolheu para eu fazer parte (irmãos e pais biológicos).

Quero também agradecer por minha família espiritual, pelos irmãos que fazem 

parte da congregação que escolheu para eu estar.

Agradeço pelos pastores, que o Senhor continue abençoando, capacitando e 

orientando para nos pastorear.

Agradeço por me abençoar com meu trabalho, por minha saúde física, 

psicológica, mental e espiritual.

Agradeço pela presença do Espírito Santo, por me dar a liberdade de escolha.

Se eu tivesse que escolher uma unção neste momento, seria o Salmos 37.

Querido e amado Senhor, não permita que eu me desvie do centro da Sua 

vontade. Que eu possa continue a meditar na sua lei dia e noite.

Agradeço pelo privilégio de poder ser amada 

e te amar.

Luiza Kyoko Tsuzuki

Membro da IMCL

Carta escrita durante Campanha de Oração 

“Os princípios das bençãos de Deus”.
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