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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

Encontro de Capacitação do Ministério de Intercessão e Libertação

Foi simplesmente maravilhoso e muito profundo, momento de cura, 

libertação, restauração e enchimento com o Espírito Santo. Com o tema "DEUS 

CUIDA DE MIM", e a presença de 43 pessoas, cerca de 80% do ministério. Fomos 

ministrados pelo irmão Anderson, e experimentamos um cuidado de Deus para 

com cada membro deste ministério. 

Louvo a Deus por cada membro deste ministério que tem ouvido o 

chamado do Senhor, pela disposição em servir, se colocando na brecha orando 

pela igreja do Senhor e por cada necessidade.

Ao Senhor todo louvor, toda glória, honra e adoração  para todo o sempre! 

Obrigada por tudo, Senhor! 

Mayumi Sato

GRAÇA COMO FONTE SUSTENTADORA

“Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos 

os homens” (Tito 2:11).

1. A graça geradora, operadora e 

frutificadora da santificação

Podemos perguntar: Qual é a fonte 

geradora e mantenedora da santificação? Aqui 

está algo fundamental para todos nós. A ação é divina e nós 

somos cooperadores de Deus.

Permanecer em Cristo é a fonte geradora e sustentadora da 

santificação. Esse permanecer, em Cristo Jesus, efetua-se 

através da presença e da atuação do Espírito em nossas vidas. O 

Espírito Santo é o nosso poder para a santificação. É por isso que 

temos várias menções a “estar nele, andar nele”. Segundo Jesus, 

é Ele quem nos guia a toda a verdade, que faz com que Cristo 

esteja em nós e que vivamos segundo tudo o que Cristo falou e foi 

(Jo 14:15-16). Paulo nos incita em Gálatas 5:16 “Andai no 

Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne”. Em 

Efésios, Paulo nos conclama a ser “cheios, plenos do Espírito”. 

O nosso receber a Cristo dá-se como um ato da graça 

através da fé. Isso é verdade para nossa relação com o Espírito e 

o processo de santificação: um ato de graça mediante a fé. “Da 

mesma forma que recebeste a Cristo, andai nele”. 

A graça divina opera através da Trindade. A nossa fé 

participa desse processo como um ato da vontade e da comunhão 

através da aceitação, do acolhimento, da confiança e da 

permissão da dinâmica de santificação em nós.

Os meios da graça são fundamentais: os sacramentos, o 

Culto, por meio do qual adoramos, louvamos e nos consagramos 

à Trindade; a vivência em oração pessoal e comunitária; a nossa 

intimidade com Deus; a leitura e a meditação da Palavra de forma 

individual e coletiva. 

A vida de comunhão, unidade, amor e fraternidade da 

comunidade de fé. O jejum, como meio de comunhão com Cristo 

e de dinâmica da espiritualidade em Cristo e a nossa vivência em 

santificação tem como fundamental a nossa vivência na 

comunidade da fé.
Continua na pág. 03

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.



Cultos de Oração e Libertação

“Os princípios das bençãos de Deus”. Esse é o tema da série de 

pregações nos Cultos de terças-feiras durante o mês de junho. 

Participe e seja abençoado.

30 de Junho – Culto dos Jovens

Convidamos os irmãos e irmãs à participarem da ministração 

especial com o Pr. Josadak Lima, que fará uma imersão bíblica 

no livro de Colossenses, com ênfase na “Sublimidade e 

Suficiência de Cristo”. Será às 20h no salão social. Participe!

05 de Junho – 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. Venha e 

traga uma amiga! 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

Este ano 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!

Atenção

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

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

0302 PastoralAgenda

Colossenses 3:23-24

Texto para reflexão

24 DOMINGO
Raquel Trindade Silva Garcia

25 SEGUNDA
Lukas Aragão Bilac Costa
Maura Ladeia de Carvalho

26 TERÇA
Edna Maria Malvezi Hayashi
Fátima A. Nascimento Bataglia
Silvia Maria Jardini Luiz
Wesley M. Villas Boas de Oliveira

27 QUARTA

28 QUINTA
Mariana Silva Alexandre

29 SEXTA
Ana Maria Dias Rivaroli
Matheus Augusto Silva Theodoro
Pedro Alberto Palma dos Santos

30 SÁBADO
João Victor dos Santos Oliveira
Matilde Contato Fonseca
Paula Camilla Ulinski Sahão
Pollyana Dutra de Souza Lima

Recados

A vivência nessa comunidade é fundamental ao indivíduo, e como corpo de 

Cristo, também somos chamados à santificação.

A Igreja, como corpo de Cristo, comunidade do 

Senhor que crê, louva, adora, testifica, serve, 

acolhe, é o espaço divino para a vivência em todos 

os sentidos, para que a santificação seja em nós e 

através de nós aperfeiçoada.

A santificação é um processo de crescimento 

visando à “maturidade cristã” através do nosso 

relacionamento com Deus, conosco e com o 

próximo. Uma vivência em plenitude na saúde física, mental, emocional, espiritual 

e relacional. No processo de santificação, temos presentes a graça de Deus; a ação 

do Espírito Santo; a vida de disciplina e piedade; relacionamento pessoal com Deus, 

consigo, com as pessoas e com a comunidade de fé.

A graça divina atua na mente, na vontade, no coração e no Espírito. Veja 

Jeremias 31:31-33 e Ezequiel 36:24-28.

2. O fortalecimento do nosso ser interior ( Leia Efésios 3:14-21)

Paulo ora em favor de seus discípulos e das igrejas. Ele pede o fortalecimento, 

pelo Espírito, do homem interior. Carecemos do caráter de Cristo. Sem ele, não há 

vida plena e nem frutos. Nós podemos conhecer todos os princípios da vida cristã, 

mas, se não tivermos o caráter de Cristo, será apenas como um metal que soa ou o 

sino que retine. Se não houver em nós e entre nós o amor, nada disso se 

aproveitará. Ele nos diz: “Sem mim, nada podeis fazer”.

3. Nossa participação no processo da santificação

Vários estudos têm avaliado a nossa responsabilidade e participação nesse 

processo:

- Vida de intimidade e comunhão com Deus;

- Acolhimento da graça divina e do Espírito;

- “Desvestir-se” e revestir-se conforme Efésios e I Pedro;

- Vida de disciplina e piedade;

- Vivência e comunhão com a comunidade cristã;

- Esvaziar-se de si mesmo, deixando Cristo ser tudo em nós;

- Vivência dos meios da graça, conforme Wesley valorizava: oração, leitura e 

meditação da Palavra, vida de atos de piedade e obras de solidariedade e 

misericórdia. Jejum, sacramentos (Batismo e Santa Ceia). Participação, junto à 

comunidade de fé, da adoração, do louvor, da confissão e da edificação.

- Estar e permanecer em Cristo, conforme João 15:1-2;

- Autoconhecimento, humildade, fé.

A santificação não é uma questão de cuidarmos dos aspectos externos do nosso 

ser, antes, é priorizar o caráter através de um estilo de vida por meio do qual há um 

frutificar no Espírito. 

Jesus deixou bem claro quais eram os fundamentos básicos de seu discipulado: 

as bem-aventuranças. Este será o caminho de busca, em nossa vida, do caráter 

cristão.

 Extraído
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