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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

Notícias

S Í R I A

À medida que o conflito Sírio entra em seu sétimo ano, 

mais de 465 mil sírios foram mortos na luta, mais de um milhão 

de feridos e mais de 12 milhões de sírios, metade da população 

pré-guerra do país, foram deslocados de suas casas.

Em 2011, o que se tornou conhecido como as revoltas da 

Primavera árabe derrubaram o presidente Tunisino Zine El Abidine Ben Ali e o 

presidente egípcio Hosni Mubarak.

Em março, protestos pacíficos também entraram em erupção na Síria, após 

15 meninos serem detidos e torturados por terem grafitado em apoio à 

Primavera árabe. Um dos meninos, Hamza al-Khateeb, de 13 anos, foi morto 

depois de ter sido brutalmente torturado. O governo sírio, liderado pelo 

presidente Bashar al-Assad, respondeu aos protestos matando centenas de 

manifestantes e aprisionando muitos outros. Em julho de 2011, desertores das 

forças armadas anunciaram a formação do Exército Sírio Livre, um grupo 

rebelde visando derrubar o governo, e a Síria começou a se deslizar para a 

guerra civil.

Ore pela Síria, Ore pelo Oriente Médio, Ore para que Deus conforte as 

pessoas e dê esperança a elas.

CONSEQUÊNCIAS DE UMA VIDA 
APRESSADA

"Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus..." 
(Salmos 40:10)

    Escrevendo sobre os perigos de vivermos 
uma vida apressada e agitada, o escritor cristão Frank Powell 
afirma que somos uma geração "viciada em velocidade, 
obcecada pela pressa". Ele diz que "nosso ritmo está fora de 
controle". Buzinamos se a pessoa não sai rapidamente da 
nossa frente; ficamos irritados nos supermercados 
procurando a fila com o menor número de pessoas. O 
Psiquiatra Carl Jung já dizia que "a pressa não é coisa do 
diabo. A pressa é o próprio diabo".

Frank Powell lista algumas conseqüências da vida 
apressada, das quais destaco três:

1.  Uma v ida apressada destró i  o  nosso 
relacionamento com Deus:

Intimidade com Deus exige quietude; atenção e silêncio. 
Jesus freqüentemente se retirava para o deserto ou para o 
monte onde, na presença do Pai, buscava força; confiança e 
sabedoria para discernir entre a vontade de Deus e a vontade 
do mundo. E Powell conclui que, a não ser que gastemos 
tempo à sós com Deus através da oração, a velocidade do 
mundo irá distorcer nossa compreensão de Deus.

2. Uma vida apressada diminui nossa capacidade 
de amar o próximo:

Para Frank Powell não é coincidência que a grande 
passagem sobre o amor, I Coríntios 13, começa dizendo que 
"o amor é paciente". O amor não é rápido em se irar; o amor 
não se apressa em julgar. Quanto mais aumentamos a 
velocidade de nossa vida, menor é a nossa capacidade de 
amar as pessoas ao nosso redor. "Amor e pressa não podem 
coexistir".

3. Uma vida apressada obscurece o nosso propósito 
e diminui a nossa paixão:

Propósito é um termo que está muito na moda nos dias de 
hoje. "qual o meu propósito" é uma pergunta popular. Numa 
cultura apressada, o propósito de alguém é determinado pelo 
que essa pessoa faz! Mas a idéia divina de propósito está mais 
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Amanhã, 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

Iniciamos novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV
Participe! 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 doutrinas da Igreja 
Metodista. CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - 
Para os membros que desejam descobrir os seus dons 
ministeriais.

05 de Setembro – Tarde para Mulheres
Convidamos todas as mulheres à participar nesta terça-feira 
às 14h30 no salão social, onde teremos várias atividades: 
Encontro de Mulheres à distância; Aniversário da Revista Voz 
Missionária e Reunião da Sociedade de Mulheres! Será um 
momento abençoado!

14 de Setembro – Momento Mulher
Neste mês, devido ao feriado, nosso Momento Mulher será dia 14 
às 19h30 no salão social! Com o Tema “Um Caminho a percorrer”, 
ministrado pela irmã Angela Mendes. Convide uma amiga e 
participe deste momento feito especialmente para mulheres!

16 de Setembro – Dia da Melhor Idade
Convidamos a galera da Melhor Idade para participar da 
comemoração do seu dia! Teremos um dia de ministrações, 
muitas atividades e comunhão. Será na chácara da Igreja 
(sábado), com início às 8h. Chegue cedo, o ônibus sairá da Igreja 
às 7h30.

0302 Aconteceu

Filipenses 2:3

Texto para reflexão

03 DOMINGO
Lúcio Mário Ferreira

04 SEGUNDA
Roger Lemes da Silva

05 TERÇA
Luis Gustavo de Souza Yankievicz
Bárbara Helena P Lopes Paprotzki
Angela Eyherabid Araujo
Victor Leonardo de Souza e Silva

06 QUARTA

07 QUINTA
Maria Laudicéa Leal Monteiro
Fernanda Albino Leme

08 SEXTA
Gilson Cacione

09 SÁBADO
Gustavo Chueire Cianca
Vinícius Pimenta Silva

1ª Formatura do CDV nos Jovens e 
Recepção de novo membro

No último sábado (26) tivemos a 
formatura da primeira turma de CDV 
nos Jovens! Onde os jovens foram 
motivados a servirem com seus dons no 
lugar certo, fazendo a coisa certa. 
Também tivemos a alegria de receber 
novo membro na IMCL. Se você ainda 
não fez o CDV, tá esperando o quê? 
Participe da próxima turma!

Testemunho
Participar do CDV foi uma experiência única. Pude descobrir e 

confirmar meus dons e o ministério que posso servir. Este curso 
mostrou minha personalidade e como Deus pode me usar do 

jeito que eu sou, mesmo sendo tão falha.

Isabella M. Moraes

Projeto Neemias e Implantação do CDV 
na Igreja Metodista de Passo Fundo/RS

No último final de semana estivemos 
em Passo Fundo/RS para mais uma 
edição do Projeto Neemias e 
também a implantação do CDV. O 
Projeto Neemias foi especificamente 
para os juvenis. E de forma  
simultânea realizamos a implantação 

do CDV para a liderança da Igreja 
Metodista Central de Passo Fundo. 

Somos gratos a Deus por nos 
capacitar e por nossa Igreja 
(IMCL) que tem nos enviado.

Allan Correia 

Agenda

relacionada com o que a pessoa é do que com o que a pessoa faz!

De acordo com Frank Powell, uma vida apressada procura respostas nas coisas 
externas. Mas a vida no compasso divino procura respostas nas coisas interiores.

Deus não se impressiona com a nossa correria. Ele não é glorificado quando 
assumimos tantas responsabilidades que nossa alma se afoga no cansaço e no 
descontentamento. Tiremos o nosso pé do acelerador. Diminuamos o compasso. "A 
nossa velocidade revela quem realmente está dirigindo a nossa vida".

Tenha um abençoado mês de setembro.

Bispo João Carlos
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Novo Membro
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