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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

Testemunho

Estive no Momento Mulher, e não poderia deixar de dar meu testemunho do 

quanto valeu a pena, estar com tantas amigas e irmãs que amo, tantos rostos 

queridos e, principalmente, o quanto Deus falou comigo e me tocou, nas palavras 

ministradas pela nossa irmã Soninha! A ministração confirmou o que uma irmã 

amada me disse antes de iniciar o Culto. É tremendo quando Deus fala e ainda 

confirma! Ao final estava renovada, feliz e me sentindo muito amada! Deus tem 

sido tão bom pra mim! Louvado seja em todo o tempo!

Rose Bless

SERVOS - O EXEMPLO DE JESUS

(Leia João 13:1-20)

D u r a n t e  a  g u e r r a  d a 

independência dos Estados Unidos, um 

homem estava passando, a cavalo, por 

um grupo de soldados que concertavam 

uma barreira de defesa. Aqueles 

soldados pareciam fazer um grande 

esforço porque o serviço era pesado e o 

grupo era pequeno. Outro militar, 

sentado numa pedra, passava instruções gesticulando e 

gritando muito alto, mas sem fazer qualquer esforço para ajudar. 

O homem que passava então perguntou por que ele estava 

apenas dando instruções ao invés de ajudar. A resposta foi: É 

que eu sou o sargento aqui.

O homem que passava desceu do cavalo e começou a 

ajudar os soldados que estavam exaustos. Quando o trabalho 

terminou, o estranho foi até o sargento e disse: “Senhor 

sargento, da próxima vez que tiver um trabalho como esse e não 

tiver homens suficientes para fazê-lo, vá até o seu comandante 

maior e ele virá para ajudá-lo novamente". O estranho era 

George Washington que na época era o comandante em chefe do 

exército continental. No texto bíblico acima, ao decidir lavar os 

pés dos discípulos, Jesus nos ensina algumas verdades 

importantes na vida cristã:

1. Ao lavar os pés dos discípulos Jesus nos ensinou 

que servir é prioridade na vida de um/a cristão/ã:

A história relatada no texto bíblico aconteceu às 

vésperas da festa da páscoa. Jesus sabia que em breve seria 

morto.O que você faria se soubesse que iria morrer uma morte 

violenta em aproximadamente 12 horas? Reuniria a família? 

Ficaria só, em oração? Confessaria seus pecados?

A Bíblia diz que Jesus, sabendo o que iria acontecer com 

ele, levantou-se; tirou o manto; envolveu-se com uma toalha e 

começou a lavar os pés dos discípulos.

Que idéia absurda. Quem gastaria seu tempo lavando os 

pés de alguém, sabendo que morreria em poucas horas? Jesus 

fez. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar o quanto é 

importante. Que sirvamos os outros em humildade.

Momento Mulher

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
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HOJE - Oferta Missionária Regional

Coloque o coração na missão! A sua oferta será destinada para 

o avanço Missionário no Paraná e Santa Catarina, auxiliando 

Igrejas, Campos Missionários e início de novos trabalhos na 

Sexta Região.

20 de Outubro – Encontro de Mulheres

Você é nossa convidada especial. Será no Templo, (sábado), 

das 9h às 17h. Com o tema “Minh'alma Engrandece ao Senhor”, 

teremos a Palavra da Pra. Andréia Ribeiro Francisco. Esperamos 

você Mulher, para juntas, Engrandecermos ao Senhor!  

Investimento R$ 30,00. VAGAS LIMITADAS!  Convites e 

informações com Angela 99945-5443. 

21 de Outubro – Culto Especial do Dia das Crianças

Será às 18h no salão social! Traga um amigo/a para 

festejar, teremos muita diversão! Maiores informações 

com Flaviana no 99617-3125.

24 de Outubro – Jantar dos Homens

Convidamos os homens da Igreja para mais um jantar especial! 

Com o tema “Proibido a entrada de homens perfeitos”. Será no 

salão social às 19h. Confirme sua participação ao final dos Cultos 

com a equipe dos homens. Mais informações com Everaldo 99629-

8539 ou Adauto 99942-0779.

02-03 de Novembro - Vem aí... Encontro de Casais!

“Transformando nossa casa em fortaleza”. Investimento R$ 150,00. 

Mais informações com Tiago e Daniele 99637-1355/99995-9274.

Missão Paraguay 2019

Estão abertas as inscrições para a Missão Paraguay, que 

acontecerá de 11 à 20/01/2019. Informações e inscrições com 

Everaldo 99629-8539 ou Julio 99124-2638.

Chamada ao Discipulado

Você que não deseja andar sua caminhada de fé sozinho, temos 

um grupo de discipulado para você participar. Entre em contato no 

3324-7768 com Angela ou Beatriz.

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

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

0302 Agenda

Mateus 7:7-8

Texto para reflexão

14 DOMINGO

15 SEGUNDA
Ivanilda Godinho de Souza

16 TERÇA
Lindosmar José Bispo Santos
Margarida Gonçalves Barros
Naira Neisser dos Santos

17 QUARTA
Maria A. de Oliveira Ferreira

18 QUINTA
Ricardo Toshio Hamano

19 SEXTA
Ana Paula Canuto Cidade
Valentim dos Anjos Junior

20 SÁBADO
Flávia Libos Pereira

Recados

2. Ao lavar os pés dos seus 

d isc ípu los ,  Jesus  mostrou  que 

p r e c i s a m o s  s e r v i r  s e m  n o s 

importarmos com o status da pessoa a 

quem servimos:

O texto diz que Jesus, sabendo que o 

pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera 

de Deus e para Deus voltava, levantou-se...

Exatamente porque sabia o poder 

que tinha em suas mãos, Jesus estava livre 

para servir todas as outras pessoas.

Jesus, o Senhor do universo humilhou-se lavando os pés de pescadores. Ele 

sabia que era o Senhor do universo, mas ele sabia também que sua demonstração de 

amor através do serviço humilde, não o diminuiria.

3. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus mostrou que você e eu 

precisamos ser servidos por ele:

A reação de Pedro quando Jesus se aproximou para lavar os seus pés foi: "O 

Senhor pretende lavar os meus pés?"

Jesus lhe respondeu: "O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o 

entenderás."

Pedro reage: "Nunca lavarás os meus pés"

Jesus insiste: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo"

Pedro finalmente se rende: "Então não lave só os meus pés, mas também as 

mãos e a cabeça."

Quando Pedro percebe que aceitar o serviço de Jesus é condição para ter um 

relacionamento com ele, então Pedro tem uma mudança radical de percepção.

Assim como no caso de Pedro, é orgulho que freqüentemente nos impede de 

deixar que Jesus nos santifique; cuide de nós; defenda-nos. Queremos ser auto-

suficientes. Gostamos de ser consideradas pessoas boas. Mas de fato, a não ser que 

deixemos que ele nos santifique, não teremos parte com ele.

A não ser que reconhecemos o engano que nos diz "eu sou bom o suficiente" 

não podemos dar lugar a Jesus. A não ser que confessemos nossa dependência dele, 

não temos parte com ele.

Conclusão

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus volta ao seu lugar e lhes pergunta:

"Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor; e dizeis 

bem porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós 

deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos 

fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo: Não é o servo maior do que 

o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas 

coisas, bem-aventurados sois se as praticardes". (Jo 13:12-17)

Se o Senhor e mestre achou necessário servir você, então você deve servir 

outros. 

De fato, com Jesus nós aprendemos que liderar é servir. Não podemos ser 

chamados de seguidores de Jesus e não estivermos dispostos a servir com alegria. 

Bispo João Carlos Lopes
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