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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

Aconteceu

OFICINA DE PIPAS

Foi um dia muito agradável, com a presença de 

aproximadamente 50 pessoas. Vimos a felicidade dos 

papais curtirem um momento de comunhão familiar, 

relembrando e aproveitando a infância dos filhos 

enquanto soltavam pipas. Em meio a Palavra e oração, 

saboreamos um delicioso lanche, seguido de boas 

histórias dos soltadores de pipas!

Manoel Nascimento – Ministério Diaconia

“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 

entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo”(Ap 3:20).

Jesus tenta entrar em nossas vidas se colocando à nossa disposição o tempo todo. Ele 

bate à porta e ainda fala com conosco, e o nosso trabalho é de ouvi-lo e deixá-lo entrar. 

Existem muitas coisas que impedem o ouvir Jesus batendo à porta, coisas do cotidiano 

como: Futebol, novela, televisão, entre outros que para o mundo são consideradas normais, 

não que sejam ruins, porém, muitas vezes deixamos de ler a bíblia, orar, ir à célula ou no 

próprio Culto, por dedicar tempo demais a esses fatos. 

Façamos uma reflexão do que tem entrado em nossas vidas, e nos separado do amor de 

Jesus, o que tem nos atrapalhado de ouvir Jesus. Temos ouvido mais o mundo ou a Jesus?

Coloquemo-nos à disposição para ouvi-lo e deixá-lo fazer parte de nossas vidas! Ele é o 

único Caminho, a Verdade e a Vida!

Carlos Scalassara

ANDAR EM SANTIDADE DE VIDA

Quando Paulo escreveu aos cristãos na 
cidade de Éfeso, que era a cidade mais 
importante da província romana na Ásia Menor, 
ele usa muito o verbo andar, que é uma metáfora 
empregada para indicar “estilo de conduta 
diária”. Significa também “viver”, “agir”, 

“conduzir-se”, “ter determinado comportamento”.

Por ser uma cidade com forte influência grega, era muito 
difundido idolatria, maus costumes, decadência moral, era o 
contexto em que viviam aqueles primeiros cristãos.

A preocupação de Paulo com os santos, como ele os 
chamava, em Éfeso, era com seu testemunho de vida. Assim 
ele escreve: “Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e 
andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou 
a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma 
suave” (Ef 5:1-2).

O apóstolo sabia como era difícil viver uma vida de 
santidade em uma sociedade corrupta e longe do Deus 
verdadeiro, pois sabia ele que ser santo é amar a Deus sobre 
todas as coisas, é andar com Deus; é andar como o filho 
amado Jesus andou.

Ao serem chamados de “santos”, os discípulos/as deviam 
ser vistos como pessoas cujo estilo de vida fazia diferença em 
um mundo mergulhado na imoralidade, corrupção e injustiça.

O mesmo desafio persiste para nós hoje. Somos chamados 
para ser santos. Na verdade este é um mandamento de Deus 
para nós: “Eu sou o Senhor vosso Deus; portanto, vós vos 
consagrareis e sereis santos, porque Eu sou santo” (Lv 11:44).

O testemunho de nossas vidas tem que ser claro, como 
dizia João Wesley: “a vossa santidade vos torna visíveis 
quanto o sol ao meio dia”.

Necessitamos da ação e poder do Espírito Santo 
continuamente em nossas vidas, que nos dá força para 
confessar e buscar o perdão. Sem o poder do Espírito Santo é 
impossível andar em santidade de vida.

Não devemos esquecer que santificação é um processo 
contínuo que requer de nós a busca constante da presença de 
Deus, do seu amor e de sua graça maravilhosa em Cristo 
Jesus.

Bispo Richard Canfield



HOJE - Inicia novas Classes de Fundamento da Fé e CDV
Ainda dá tempo de participar! Na Escola Dominical às 9h,  
Fundamentos da Fé - Para aqueles que desejam se tornar 
membros ou querem conhecer mais das bases da fé cristã e das 
doutr inas  da Igre ja  Metod is ta .  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

CAFÉ DOS PAIS
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 
car inhosa.  Pa is  e  f i lhos  t iveram a 
oportunidade de confraternizar e investir um 
tempo especial juntos. Obrigada a todos que 

diretamente ou indiretamente estiveram envolvidos em trabalho, oração e 
participação. 

Flaviana - Ministério Infantil

0302 Aconteceu

I Reis 18:44

Texto para reflexão

20 DOMINGO
Tereza Pereira de Oliveira Rosa
Lilian Marques
Lígia Conrado Varjão
Lindamir Cristina Fraga

21 SEGUNDA
Frank Henrique Curan
Ana Paula Cavalcante Sbizera

22 TERÇA
Cilene Munhoz Zequim

23 QUARTA
Jaqueline Ribeiro da Silva
Maria Izabel Gomes da Silva
Aparecida de Carvalho da Silva

24 QUINTA
Arlindo Alves da Silva Junior

25 SEXTA
Clóvis Gonçalves da Silva

26 SÁBADO
Sidney Fernandes da Silva

Mulheres Marcadas por Deus

Tivemos a alegria de receber a 
i rmã  I vana  Agu i a r  Ga r c i a , 
Presidente da Confederação 
Metodista de Mulheres, que 
ministrou sobre: “História das 
Sociedades Metodistas de Mulheres 
no Brasil”; “Mulheres Marcadas por 
Deus”, que é o tema do quadriênio 
da Confederação, e por último a 
palestra “Puxa...como o tempo 
passa...”. Agradecemos a presença 
das irmãs da Metodista Central e de 
outras igrejas. 

Testemunho
Foi muito encorajador 

saber que há 133 anos, oito 
mulheres se reuniram e 
deram início às Sociedades 
Metodistas, cuja missão é: 
Acolher e unir mulheres da 
comunidade para fortalecer 
a fé e comunhão. Assim 
como aquelas que se 
encontram sem perspectiva 
de vida e distante da 
vontade de Deus para suas vidas, quantas de nós desistimos dos nossos 
sonhos pelo caminho, sem entender que podemos ser como uma semente 
adormecida, de grande potencial. 

Minha oração é que possamos nos unir cada dia mais, cuidando umas das 
outras, fazendo aquilo que Deus colocar diante de nós, pois Ele nos capacita 
a realizar. Como foi ministrado, não desprezemos os pequenos começos, 
eram apenas oito, hoje somos milhares, espalhadas pelo Brasil e outros 
países da América Latina. A Deus, toda a glória! 

Claudia Fernandes

Aconteceu
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