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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 Tarde da Restauração

Sexta-feira
20h Reunião dos Homens

Sábado
20h Culto dos Jovens
20h Culto da Família (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
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Mensagem Pastoral

Pontos Missionários e Campo Missionário:

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto

P.M. - Jardim Chamonix
Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Quarta-feira às 20h - Culto

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - 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

Família

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Aline Siqueira Pedroso

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

No dia 02/07/17 fomos surpreendidos por 

uma grave enfermidade, minha mãe Marya 

Layde foi acometida por um AVC onde ficou 15 

dias internada, ficamos apreensivos e 

temerosos pelo futuro que nos esperava, 

foram dias de muita angustia e dor, porém, de 

muito cuidado de Deus. 

Sentimos através da oração de toda a igreja o 

quanto somos amados e o quanto Deus tem 

cuidado de nós, foram mensagens, ligações, abraços e carinho que 

recebemos de cada um dessa família chamada Igreja Metodista Central 

de Londrina. 

No dia 15 minha mãe recebeu alta e hoje para honra e glória do Senhor 

Jesus está em processo de recuperação em casa, onde a fala e os 

movimentos do lado direito do seu corpo já estão retornando 

gradativamente. 

Agradecemos a toda a igreja, em especial aos nossos pastores pelo 

cuidado e carinho para conosco. Temos a certeza que Deus é bom em 

todo tempo e Ele tem provado em pequenos e grandes detalhes seu 

amor para com toda minha casa. 

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de 

vocês” (I Pedro 5:7).

Flaviana Ferreira de Souza 

“...aquietai-vos e vede o livramento do 
Senhor” 

Êxodo 14:13

Estas palavras contêm o mandamento de Deus ao cristão 
quando ele está submetido a grandes dilemas e quando é 
levado a situações extraordinárias. Ele não pode recuar; não 
pode ir adiante, está com ambas as mãos presas, que deve fazer 
então? 

A palavra do Mestre para ele é: “aquietai-vos”. Será 
aconselhável que ele ouça apenas a palavra de seu Mestre, pois 
outros maus conselheiros virão com suas sugestões.

O desespero sussurra: “Deite-se, morra, desista de tudo”. 
Mas Deus nos enche com sua coragem animadora. 

A covardia diz: “Recue, volte para o caminho do mundo, ser 
cristão é difícil demais, renuncie à fé e a seus princípios”. Mas 
Deus ordena que você vá de força em força, e assim você o fará. 

A precipitação diz: “Faça algo, mexa-se”. Precisamos fazer 
alguma coisa, assim pensamos, em vez de olhar para o Senhor, 
que não fará apenas alguma coisa, mas fará todas as coisas. 

A presunção se vangloria: “Se o mar se levantar diante de 
você, marche até ele e aguarde o milagre”. 

Mas a FÉ não ouve a presunção, nem o desespero, nem a 
covardia, nem a precipitação, mas ouve Deus dizer: “Aquietai-
vos”. Se você for chamado para aquietar-se, isso será para 
renovar suas forças para algum progresso maior, no tempo 
devido. Aquietai-vos, mantenha a postura de um servo fiel, 
pronto para agir, aguardando ordens de seu Senhor, alegre e 
pacientemente esperando a voz diretiva, que não demorará, 
em breve Deus dirá a você, tão claramente como Moisés disse 
ao povo de Israel: “Marchem”.

Extraído e adaptado por Nancy Koch

III 
Mobilização 

Regional

19 e 20 de 
Agosto

ONDE ESTÁ 
NOSSA 

CRIANÇA?



19-20 de Agosto - "ONDE ESTÁ NOSSA CRIANÇA?"
Será na chácara a III Mobilização Regional com o tema “Onde está nossa Criança?”. 
O evento reunirá especialistas para dialogar e propor ações sobre experiências que 
nos permitam como pais, educadores e igreja, como um todo alcançar o coração 
dessas crianças. Precisamos ser exemplo para viver o que se ensina e ou se prega. 
PAIS, EDUCADORES e toda IGREJA são nossos convidados especiais. 
Faça já a sua inscrição. 
Investimento: R$ 130,00. Vagas limitadas! 
Mais informações com Flaviana 99617-3125 ou flavianafsouza@hotmail.com

20 de Agosto - Novas Classes Fundamento 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.

21-27 de Agosto – Semana de Santificação “ORAÇÃO PELOS FILHOS”
Estejamos juntos nesse propósito de santificação e oração pelos nossos filhos. 
Participe do relógio de oração dando seu nome para um dos integrantes do 
Ministério de Intercessão. Mais informações com Mayumi 99622-0100.

01-03 de Setembro - Encontro com Deus
As inscrições estão abertas! Faça a sua ao final dos Cultos 
com os laranjinhas ou na recepção da Igreja. Investimento 
de R$ 120,00! As vagas são limitadas! 

04 de Setembro – Concílio Local Ordinário
No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da Igreja Metodista, 
convoco os membros da Igreja Metodista Central de Londrina à reunir-se em 
Concílio Local Ordinário no dia 04/09/2017 (segunda-feira) às 19h30 no Templo. 
PAUTA:   - Avaliação Pastoral
 - Eleição de delegados para Concílio Regional
 - Indicação para Faculdade Teológica

Londrina, 13 de Agosto de 2017.
Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente

Espanhol Missionário para jovens e adultos
Estão abertas as inscrições para o curso de Espanhol Missionário. Início das aulas a 
partir do dia 16 de agosto das 14h30 às 16h30, níveis básico/intermediário, sem 
custos, somente do material didático à parte. Inscrições na recepção da Igreja. 
Informações com Enrique 3026-5012/ 99921-2121.

Notas de Falecimento
Com pesar informamos os falecimentos:
- Dirce de Almeida Barros Baptista, 87 anos, em 26/07/2017, membro de nossa 
Igreja e mãe da irmã Lúcia Barros.
- José Beserra Neto, 89 anos, em 28/07/2017, avô do irmão e funcionário da Igreja 
Marcelo Moreira.
- Sueli Theodoro Maana, 60 anos, em 02/08/2017, irmã do nosso irmão e 
funcionário da Igreja Reinaldo Theodoro.
Oremos pelas famílias.

0302 Aconteceu

Mateus 11:28

Texto para reflexão

13 DOMINGO
Antônia Josilene de Oliveira
Rozalva Aparecida Belo Borges

14 SEGUNDA
Guilherme Jesus Salvador de Sousa
Sebastião Gonçalves Vidal Junior
Nilza Eliane Forloni Pradal

15 TERÇA
Castilho Santos Lucas
Beatriz Cristina Lopes
Emilly Fernandes Ávila

16 QUARTA

17 QUINTA
Patrícia Carvalho de Lima

18 SEXTA
Claudemir Ap. Gonçalves de Oliveira

19 SÁBADO
Nicia Caroline Nakano Vieira
Sabrine Deoces de Souza
Rita de Cássia Furtozo do Nascimento

Testemunhos

E N G L I S H   W O R S H I P
Culto em Inglês

O culto em inglês (05/08/17), além de ser um tempo de comunhão com 
Deus, faz com que muitos corações se voltem para as missões. Não há nada 
melhor do que poder falar de Jesus. Ser missionário não se dá no fazer 
coisas, se dá no Ser: ser ajuda, ser presença, ser bondade, ser perdão para si 
mesmo e para os outros. Precisamos ser apaixonados por Jesus Cristo e 
mostrar esta paixão às outras pessoas com a vida, palavras e testemunho. 
Este momento de culto, mesmo sendo curto, me fez perceber que preciso ser 
um rosto de Jesus para todos que cruzarem o meu caminho.

Pedro Henrique Ribeiro

Pós Batismo - ENVIO

Neste momento de minha vida, devo toda gratidão a Deus que 
através de filhos e filhas permitiu que eu tivesse um encontro 
com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agradeço também a 
Igreja Metodista que na instrumentalidade do Pai abraçou-me 
ao descer as águas do batismo acolhendo-me em seu aprisco. 

Suzana de Melo

O propósito de Deus para o salvamento de minha vida foi 
claro, primeiramente me tirou do lamaçal de pecado em que 
vivia. Sinto-me acolhido e vejo as Suas bênçãos em minha 
vida. No dia da assunção de votos, o pastor Fernando disse 
que o inimigo fez de tudo para que isso não acontecesse, a 
revelação deste fato era real, aconteceu de tudo para que eu 

desistisse, mas ao colocar-me de joelhos pedindo a ajuda de Deus, consegui 
vencer a semana e comparecer ao batismo. Sou grato a todos os irmãos da 
igreja, pastores, professores, enfim, a todos que me receberam de braços 
abertos, pois o acolhimento é incomparável e com certeza esse fato me 
ajudou muito.

Márcio Leandro de Oliveira

Recados

Agenda
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