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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 PastoralPastoral

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

No último sábado (28), tivemos um maravilhoso Chá de Mulheres! 

Momento precioso de Palavra, louvor e muita comunhão. Testemunhamos o agir 

do Espírito Santo em todos os detalhes! Confira.

Testemunho:

Sou grata a Deus por estar lá! Fomos impactadas não só pela ministração, 

mais por todo trabalho que foi realizado. Eu não via, mas sentia o próprio Deus 

passeando entre nós, Ele foi agindo em cada detalhe. Foi sobrenatural!

Vivian Daniele Umbelino Nascimento

COISAS VELHAS E COISAS NOVAS

"Entendestes todas estas coisas? 

Responderam-lhe: Sim! Então lhes disse: Por 

isso, todo escriba versado no reino dos céus é 

semelhante a um pai de família que tira do seu 

depósito coisas novas e coisas velhas" (Mateus 

13.51-52).

No mundo evangélico atual, vemos um 

crescente desprezo pela história; pela tradição; 

pelas "coisas velhas". Isso, porém, é um 

tremendo equívoco. Em toda a história do povo de 

Deus, as "coisas antigas" são alicerces para as “coisas novas” que 

Deus faz no meio do seu povo.

A verdade é que lendo o evangelho de Mateus com cuidado, 

perceberemos que o evangelista procura mostrar que Jesus estava 

profundamente enraizado nas tradições de Israel, sendo fiel a elas e 

cumprindo cada uma delas. Mas Jesus também trazia a novidade: o 

evangelho da graça (veja Isaías 61 e Lucas 4).

No texto acima é como se Mateus estivesse dizendo: "eu estou 

fazendo exatamente isso. Estou tirando, do depósito de Deus, coisas 

novas e coisas velhas".

Olhando para esse verso podemos entender que o velho e o 

novo não se excluem mutuamente. Ambos são essenciais para a vida 

e, em especial para a vida do crente.

Se olharmos apenas para o passado (para as coisas antigas) 

não seremos bons escribas (interpretes da lei de Deus). Se olharmos 

só para o futuro (para as coisas novas) não seremos bons escribas 

(interpretes da lei de Deus). De fato, o bom escriba está interessado 

em ambas as coisas: as antigas e as novas.

Cada uma das nossas igrejas deve ser um testemunho da 

herança deixada por pessoas que por ela passaram e serviram a Deus 

antes de nós e ao mesmo tempo deve ser um espaço que nos inspire e 

nos motive a continuar servindo a Deus em um tempo que é diferente 

e no qual Deus nos surpreende com novas formas de agir.

Todo/a cristão/ã deveria ter em mente esses dois textos que 

demonstram como a lembrança das coisas antigas e a expectativa das 

coisas novas podem nos ajudar no presente:

- "Quero trazer à memória o que pode dar esperança" 

Lamentações 3.21 - (olhar para o passado);

- "Eis que estou a fazer coisas novas na terra" Isaías 43.19 

(olhar para o futuro).

Deus o abençoe nesse mês de agosto!

Bispo João Carlos

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.



AMANHÃ (06) – Reunião da CLAM

Convocamos os coordenadores de Ministérios, para a reunião às 

19h30 na sala 20.

Campanha de Oração

“Vencendo as tempestades da vida”

No mês de Agosto iniciamos nova Campanha de Oração nos 

Cultos de terças-feiras às 19h30. Participe, colocando todas as 

áreas da sua vida nas mãos do Senhor!

07 de Agosto – Reunião de Mulheres

A Sociedade de Mulheres convida todas as mulheres para estar 

conosco! Teremos uma Palestra com a irmã Angela Eyherabid 

Araujo, com o tema “Ações que dignifica o seu próximo”. Será às 

14h30 no salão social. Deus tem algo especial pra você!

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.

19 de Agosto – Novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV

Na Escola Dominical às 9h, participe! - Fundamentos da Fé - Para 

aqueles que desejam se tornar membros ou querem conhecer 

mais das bases da fé cristã e das doutrinas da Igreja Metodista. - 

CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os membros 

que desejam descobrir os seus dons ministeriais

14-16 de Setembro – Encontro com Deus

Nosso Encontro está chegando! Você que é Laranjinhas: 

membro, já fez o Encontro e Reencontro com Deus, está em 

grupo de discipulado na Igreja e quer trabalhar como laranjinha, 

entre em contato com Thalita pelo fone 99117-1606/3324-7768.

Notas de Falecimentos

Com pesar informamos os falecimentos:

- Luiz Carlos Minetto, 63 anos, em 24/07/2018, irmão da nossa irmã Ilce Cidade e 

cunhado do Pr. Cidade.

- Osvaldo Ferreira de Brito, 71 anos, em 27/07/2018, pai das nossas irmãs Simone 

Correia e Angélica Brito, sogro do Adauto Correia.

Oremos pelas famílias.

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

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

0302 BatismoAgenda

Deuteronômio 16:14-15

Texto para reflexão

05 DOMINGO
Ana Barbosa de Almeida da Silva
Dorival Francisco Moreira
Judith Cristina Nogueira
Mário Robson N. dos Santos

06 SEGUNDA
Luna Bianca Pereira Costa
Martha Willwock Bachtold
Maurício Lopes
Pablo Sergio de Paula
Viviane Mendonça Odebrecht

07 TERÇA
Doraci Dina Luiz

08 QUARTA
Adriano Favoreto
Nathanael de Abreu Anchieta

09 QUINTA
João Flavio Pistelli de Moraes
Marcos Antônio Tolomeu Filho

10 SEXTA
Reginaldo Minervino de Oliveira

11 SÁBADO
Jurandir Sérgio de Souza
Mônica Malmegrin Tolomeu
Sônia Ferreira

Recados

Testemunho:

Quando caminhava para descer as águas, senti 

uma leveza no Espírito e pude compreender o que é 

nascer de novo. A partir de agora inicio uma nova 

caminhada com Jesus Cristo! Louvado seja o nome do 

Senhor!

Silvana Moisés de Salles
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