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Bem vindos e bem vindas à esta celebração 
Contaremos e cantaremos uma história de um povo feliz 

Que nos traz muita emoção 
 

Prosas em versos  narraremos  
Promovidos pelo poder do céu 

Cada detalhe numa experiência de fé  
Na forma de cordel 

 
Atenção minhas irmãs e meus irmãos 

Por que agora eu vou falar. 
É sobre a história de uma Igreja 

Que todos irão escutar. 
 

Pare tudo que estiver fazendo. 
E preste muita atenção, 

Pois não é todo dia, 
Que de uma garagem  

Nasce, uma abençoada congregação! 
 

 Anos se passaram                                     
De muita evangelização 

E a família Monteiro 
Foi se rendendo e entregando 

Seu coração. 
 

Aplaudam minhas irmãs e meus irmãos, 
Pois era tudo que Jesus queria 
Para poder executar sua ação 

 
De um sonho plantado em uma sala reunida 

Através de uma Igreja, a ideia repartida, 
Move-se do céu a luz  

Da luz ao coração  
A Igreja Central envia missionarias e missionários  

Para realizar a missão 
 

Jesus que não é menino 
Procurou seu vaso ao serviço 

E plantou a ideia em seu coração 
O Pastor Gilmar rapidinho 

Entendeu o recado bem direitinho 
E mais que ligeirinho com seu jeito competente  

Avistou naquele espaço 
Um lugar de adoração! 

 
E a garagem, ah a garagem! da família Monteiro 
Que servia para guardar pertences e entulhos 

De uma rua inteirinha. 
Se  transformou num território 

Da oração à aliança  
Para um povo sedento de uma palavra de esperança! 



Aplaudam mais uma vez minhas irmãs e meus irmãos, 
Pois Jesus permaneceu 
A  executar a sua ação. 
E em fevereiro de 2013  
Ocorreu a  inauguração. 

 
Em julho do mesmo ano 

O que nos trouxe muita alegria 
Em meio a adoração, pense no que Jesus fazia!!! 

Houve batismo de novos membros  
Eis a recepção! 

 
    Sejam bem vindos em nome de Jesus                       

Volte sempre pra ficar, se puder! 
E o Ponto Missionário do 15 de Novembro 

Foi crescendo em adoração 
Aqui é o seu lugar, tome posse desta cadeira! 

E a cada dia o Senhor enviava  
E, chegavam mais e mais irmãs e irmãos. 

 
No decorrer de nove meses 

O Ponto Missionário se mostrava  
Estabelecido e crescente  

Todos e todas em comunhão 
E logo, logo se avistava,  

Uma Grande Congregação! 
 

É assim mesmo, a Igreja do Deus de maravilhas! 
Liberdade para adorar 

O Autor da minha nossa vida 
Aleluia, aleluia, aleluia 

Trouxe vida, podemos declarar de novo o nosso amor, 
À Jesus nosso Rei, nosso Salvador 

 
Aplaudam mais uma vez minhas irmãs e meus irmãos, 

Pois Jesus continuou a executar sua ação, 
E foi plantando a alegria do serviço 

No centro desta congregação. 
 

Envolvidos na missão 
Deus alegra seu coração 

E no compromisso com o evangelho 
Cresce ainda mais a Congregação. 

 
Dons e Ministérios vão surgindo 

E com eles o Discipulado, o Louvor...  
Do Teatro ao Evangelismo, E Deus AGE, 

É assim mesmo como queres,  
E nos presenteia com a  Sociedade de Mulheres!!!!!! 

 
Hummm,     não foi diferente, não! 

As crianças que ali já estavam 
Desde o princípio a cantar 

Necessitavam de um espaço para estudar 
Da lição, aprender, em ter Jesus no coração  

A amar sua irmã e também o seu irmão. 



 
O tempo foi passando 

E em 2015 surgiu a necessidade 
De uma boa ampliação. 

Muitas crianças foram chegando 
E com elas papais e mamães. 

Escola Dominical  a sua implantação! 
  

A liderança organizada 
Os membros envolvidos na missão  

Tornou-se uma ação planejada 
Desperta!    Capacita!  

A Congregação se estabelece 
E a Igreja Metodista cresce 

Fortalecida e floresce! 
 

Chegamos em 2016 
Servindo ao Senhor com alegria! 

Como era de se esperar 
De uma vez se consolida. 

 
Vemos uma Igreja vibrante e musical 

Que vai crescendo de forma espiritual! 
 

Aplaudam minhas irmãs, aplaudam meus irmãos, 
Pois Jesus continua a executando  

Entre nós a Sua ação. 
 

Vos escrevi, porque sois fortes! 
Esta é a palavra lançada  

Surge em nosso meio uma juventude arrojada! 
Cheios de alegria e dedicação 

Aprendendo no convívio  
O valor da Palavra e da comunhão! 

 
Êita ano abençoado! 

A rede foi lançada sob uma palavra de poder 
Um crescimento notável 

Continua a acontecer 
E o templo que já foi ampliado 

Começa a ficar apertado 
O milagre acontece, a ordem é não desanimar, 

Crê somente, pois Deus proverá! 
 

2017 chegou,  e,    
Com ele um novo projeto se iniciou, 

Pregar e viver o evangelho de Cristo tem sido 
Para esta Igreja o principal objetivo. 

 
Mulheres, no caminho da missão! 

Crianças aprendendo  
Apresentando lindas lições,  

Coreografias e canções. 
Jovens vivendo a esperança, na luz que as trevas, dissipa! 

Os homens também se despertam e se organizam  
E o embrião de uma nova Sociedade rapidinho, se antecipa! 



 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra 

E luz para o meu caminho! 
Viver a Palavra é o desafio e começamos assim  

Num momento de reflexão 
Com o nosso primeiro retiro cheio de espiritualidade,  

Reverencia,  alegria e comunhão! 
 

Aplaudam mais uma vez minhas irmãs e meus irmãos, 
Pois hoje estamos aqui  

Comemorando mais um ano, o 4º ano de bênçãos, 
Ao Rei dos Reis 

Toda honra e toda glória! 
Felizes por estarmos cumprindo 

A nossa missão  
 

Anunciando o Evangelho de Cristo 
Buscando santidade 

Vivendo a palavra em grande comunhão 
Somos a Família Metodista do 15 de Novembro 

Servindo ao Senhor com alegria, reverencia e adoração. 
 

            Claudini De Souza Oliveira Dos Anjos 
                 Coordenadora do Trabalho com Crianças 

 
                                                    Gilmar Cândido Medeiros 

                                                      Pastor Metodista 

 


