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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

JULHO PARA JESUS

2018

Testemunhos:

Participando do Julho Para Jesus pude 

presenciar visivelmente o que é ser 

Corpo de Cristo. Aproximadamente 266 

pessoas reunidas servindo ao próximo 

com diferentes dons, mas um só 

objetivo: Levar o Amor de Cristo, e 

anunciar o Evangelho da salvação!

Lucas Gabriel

Foi meu primeiro Julho para Jesus e Deus falou muito forte em meu coração que 

tinha uma missão pra mim e era para eu continuar firme. No último dia Ele me 

surpreendeu de uma forma maravilhosa! Deus me usou para evangelizar 5 

moradores de rua e eles aceitaram Jesus! Isso me mostrou o porque de estar lá. 

É algo que vou levar pra sempre no meu coração

Anna Coutinho

GIGANTES CRIADOS POR NÓS MESMOS

Golias parou e gritou para as tropas 

israelitas: “Por que saíram todos para lutar? 

Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. 

Escolham um homem para vir aqui e lutar 

comigo!” (I Sm 17:8)

Existem gigantes que não podemos 

evitar. Alguns até almejamos enfrentar, como 

os desafios de uma velhice saudável em vez 

de uma morte prematura. Então, sabendo que 

envelheceremos, podemos nos preparar para essa fase da vida. Ao 

contrário desses “gigantes obrigatórios”, dificuldades que surgem 

espontaneamente em nosso caminho, alguns problemas só existem 

porque os criamos ou imaginamos.

Gigantes evitáveis – Pense na guerra entre Israel e os 

filisteus. Talvez, com negociações de paz mais eficientes ou 

diplomatas mais competentes, os dois lados pudessem ter evitado o 

confronto. O que queremos mostrar é: a história de Davi começa com 

a guerra entre os dois povos, mas talvez ela pudesse ter sido evitada. 

Nossa capacidade de negociar e chegar a acordos pode evitar 

guerras. Conhecer o inimigo, buscar informações e saber mais a 

respeito do seu opositor é mais fácil que enfrentá-lo. Na medida do 

possível, convença seu inimigo a entrar em um acordo. Quantas 

pessoas não criam problemas para si mesmos por decidirem agir sem 

dados ou reflexões suficientes? Saber com quem está lidando é 

essencial para poupar-se de confrontos que podem ser evitados e para 

resolver os problemas enquanto eles são pequenos.

Além disso, se é bom saber se há um Golias do outro lado, 

também é importante descobrir pessoas talentosas no próprio 

exército. Pode ser que exista um Davi entre seus soldados e, por falta 

de liderança e atenção, você não lhe dê a chance de lutar ao seu lado.

Buscar a paz é atitude inteligente e construtiva. O conselho dos 

Salmos em relação a esse assunto é claro: “Afaste-se do mal e faça o 

bem; busque a paz e esforce-se para mantê-la” (Sl 34:14). Paulo 

segue o mesmo caminho: “Nunca paguem mal com o mal. Pensem 

sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender 

de vocês, vivam em paz com todos” (Rm 12:17-18).

Gigantes criados – Veja os termos “gigantes” como 

referência a desafios ou problemas. Muitos dos gigantes que 

enfrentamos são criados por nós mesmos. 

Por exemplo, todo mundo sabe que o consumo de cigarros 

aumenta potencialmente o risco de câncer, mas mesmo assim muitas 

pessoas insistem em fumar.

Anotações

Aconteceu

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

JORDÂNIA 2018

Se prepare para mais uma 

missão de Curto Prazo para 

a Jordânia.

Juntos, unidos na fé, 

podemos ajudar nossos 

irmãos refugiados!

Você que sente o chamado e 

tem o desejo de participar, se 

inscreva para a próxima 

edição!

CURTO PRAZO

Período

NOVEMBRO/2018

Duração

 1 SEMANA

Informações e inscrições 

com Nilma pelo fone 

99990-0300.

Continua na pág. 02



Da mesma forma alguém que relaxa com sua saúde ou a gestão da carreira também está 

criando um gigante.

Todas essas pessoas estão deixando de evitar uma guerra. Quem age assim prepara o 

terreno para o exército inimigo. Em suma, estão criando os próprios Golias. Esta é umas das 

lições mais importantes: algumas das batalhas que enfrentamos são alimentadas por nós 

mesmos. São germinadas em nossos próprios quintais. Muitos gigantes são criados, e eles 

podem ser bons ou ruins. Os ruins fomentam nossa destruição, como acontece quando 

negligenciamos nossa saúde, os relacionamentos, as finanças, etc.

Gigantes imaginários – Algumas das preocupações que nos atormentam nunca 

chegam a se concretizar. Já pensou nisso? Ficamos paralisados e ansiosos diante de obstáculos 

que na verdade não existem. Tenha uma vida correta e sóbria para evitar os gigantes 

desnecessários, mas não perca sua paz imaginando tragédias. O melhor conselho a esse 

respeito veio de Jesus: “Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas 

próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia” (Mt 6:34).

Extraído do livro “Como vencer gigantes”.

HOJE é dia de Batismo!

A Igreja está em festa! Acolha e abrace os/as irmãos/ãs que estão 

confirmando a sua decisão por Cristo Jesus publicamente através 

do batismo. Celebre o dia que estamos cumprindo a missão que 

Jesus deu a Igreja: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os 

aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado...”. (Mt 28:19-20). Que o 

Senhor seja glorificado!

02 de Agosto – Momento Mulher

Venha participar deste momento direcionado especialmente para 

mulheres. Com o tema “Influenciada pela emoção ou pelo Espírito?” 

ministrado pela irmã Cláudia Fernandes. Será às 19h30 no salão social.

05 de Agosto - Momento Devocional em Inglês 

Será às 19h no Templo! Seremos ministrados pela irmã Maria Paula 

Lima. Traga um amigo/a! Você é o nosso convidado especial. Come 

praise and pray with us!

12 de Agosto – Café dos Pais

Papai, você é nosso convidado especial, para o tradicional Café dos Pais 

que acontecerá no salão social às 8h. Confirme sua presença e dos seus 

filhos com Flaviana no 99617-3125.

Curso de Noivos – ONE

Iniciamos nova turma do Curso ONE para noivos! Ainda dá tempo de 

participar. Entre em contato com Eliane pelo fone 99952-2605

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

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

0302 Aconteceu

I Pedro 2:9-10

Texto para reflexão

29 DOMINGO
Emanuel Lorenzini da Costa
Larissa Pedro de Oliveira
Márcio Ricardo Ruiz
Silvio Cesar Cardozo

30 SEGUNDA
Fabiane Silva Chueire Cianca
José Osório Montanher
Lia Cristina Siqueira Pedroso
Lucas Wesley Lima Pradal
Marcelo Nobre de Oliveira Filho
Maria de Jesus da Silva Perpetua
Vinicius Santos Camargo

31 TERÇA
Juliane Francielly Omoto
Roberto Ossamu Okano
Tatiane Sato

01 QUARTA
Gilmar  Cacione
Laudicéia Soares Urbano
Natalia Tavares Okano

02 QUINTA
Maria Aparecida da Silva Pedroso
Raquel Rodrigues da Silva
Yolanda de Souza Silva

03 SEXTA
Ana Maria Costa Monteiro
Camilla Pedroso Scalone
Isabella Ruiz Steffen
Renata Costa Carvalho Malvezi
Wagner  Rocha

04 SÁBADO
Juliana Cristina Salles
Thais Guedes

Recados

Agenda

JANTAR DOS HOMENS

Com a Palavra de Deus, louvor e um delicioso caldo, o Jantar dos Homens foi 

marcado com muita comunhão na última quarta-feira (26).Confira!
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