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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

MISSÃO DE LONGO PRAZO - GANA

Há um tempo o Nação da Cruz fez uma chamada para 

uma missão de longo prazo para Gana e Chade. Nos 

próximos newsletters contaremos um pouco sobre os 

povos que você, que aceitar esse desafio irá encontrar. 

Então prepare-se para uma inesquecível viagem. O 

primeiro povo são os GONJA.

Esse povo está localizado na parte norte de Gana, e a riqueza está 

concentrada na metade sul do país. A maioria das pessoas no norte ainda vivem 

da agricultura de subsistência ao lado de estruturas de tijolos de barro e teto de 

palha. 

São ao todo 351.000 pessoas, sendo apenas 4% cristãos. A religião 

principal é o islamismo e são classificados como um povo não alcançado, pois 

possuem menos de 5% da sua população que são cristãos.

Ore para que Deus envie pessoas para o projeto, ore para que o povo Gonja 

seja receptivo a Palavra de Deus e ore pelo Nação da Cruz.

CONTRA A MARÉ

“Digo, porém: andai em Espírito, e 

não cumprireis a concupiscência da 

carne. Porque a carne cobiça contra o 

Espírito, e o Espírito contra a carne; e 

estes opõem-se um ao outro, para que 

não façais o que quereis. Mas, se sois 

guiados pelo Espírito, não estais debaixo 

da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: 

adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, 

inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 

invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a 

estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os 

que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do 

Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são 

de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 

Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos 

cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos 

uns aos outros” (Gl 5:16-26).

Cinco amigos iam de barco em alto mar. Com o vento favorável, 

içadas as velas, o barco recortava as águas com ligeireza, e todos 

conversavam animadamente no seu interior, achando que cedo 

estariam no seu destino.

Passado algum tempo, porém o vento mudou e pôs-se a soprar 

contra. Já agora, não restava opção: aqueles amigos iam voltar para 

trás. Lançar ancora em alto mar é que não dava.

Ora, nosso caso como cristãos é parecido com a história acima. 

Logo quando nos convertemos, todo vento é favorável. Estamos 

cheios de alegria, e as pedras do caminho nos são alavanca para 

caminhada. Passado algum tempo, porém... Ah, então o vento bate 

contrário e o barco faz menção de ir para trás.

Nesse momento é hora de usarmos nosso domínio próprio. É 

hora de remar. Quando nos convertemos, nossa alma não despende 

esforço algum, nenhuma força de vontade maior para viver a vida 

cristã. Depois, somente, é que a prova aperta. Aí, é que se faz 

necessário intervir nosso domínio próprio. Quando não queremos, 

então devemos buscar comunhão com outros cristãos; quando 

estamos tristes, é hora de buscarmos o consolo das Escrituras.

Rememos irmãos, com nossa força de vontade apoiada no poder 

do Senhor, enquanto o vento é contrário. Saibamos que os que 

passam pela provação é que receberão a coroa da vida.

Extraído de Watchman Nee

Nação da Cruz

Anotações

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

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



Campanha - “Vencendo as tempestades da vida”

No mês de Agosto estamos com a Campanha de Oração nos Cultos de 

terça-feira às 19h30. Participe!!

Novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV

Iniciamos na Escola Dominical - 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. Ainda dá tempo! Às 9h, participe!

01 de Setembro – Encontro Pais e JUVENIS

Pais e filhos Juvenis têm um encontro marcado! À partir das 14h na 

chácara da Igreja, haverá muita comunhão entre pais e filhos. Uma 

tarde de alegria, cura e muito amor! Confirme sua presença até o dia 

25/08, com Gabriela 98803-8388 ou Thiago 99637-1355.

14-16 de Setembro – Encontro com Deus

Nosso Encontro está chegando! Faça sua inscrição ao final dos 

Cultos com os laranjinhas ou na recepção da Igreja. Investimento: 

R$ 150,00. As vagas são limitadas!

Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via 

cartão, procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Reunião Sociedade de Mulheres

0302 AconteceuAgenda

Provérbios 3:21-23

Texto para reflexão

EM TEMPO
13/08 – Edison de Carvalho

19 DOMINGO
Nicia Caroline Nakano Vieira
Rita de Cássia F. do Nascimento
Sabrine Deoces de Souza

20 SEGUNDA
Ligia Conrado Varjão
Lilian Marques
Lindamir Cristina Fraga
Tereza Pereira de Oliveira Rosa

21 TERÇA
Ana Paula Cavalcante Sbizera
Frank Henrique Curan

22 QUARTA
Cilene Munhoz Zequim

23 QUINTA
Aparecida de Carvalho da Silva
Jaqueline Ribeiro da Silva
Maria Izabel Gomes da Silva
Suzana Evangelista de Melo

24 SEXTA
Arlindo Alves da Silva Junior

25 SÁBADO
Clóvis Gonçalves da Silva

Recados

Aconteceu

CAFÉ DOS PAIS

Agradeço a Deus por mais um café da manhã em homenagem ao Dia dos PAIS, 

onde tivemos a participação das famílias em um momento de unção e comunhão. Foi 

uma manhã abençoada, onde a Palavra de Deus foi ministrada de forma impactante e 

carinhosa. Pais e filhos tiveram a oportunidade de confraternizar e investir em um 

tempo especial juntos. Obrigada a todos que diretamente ou indiretamente estiveram 

envolvidos, tanto no trabalho,na oração e participação.

“Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus 

filhos” (Pv14:26).

Flaviana - Ministério Infantil.
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