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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 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
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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

UM DIA COM JESUS

Aconteceu no último sábado (21), nas dependências da Igreja Metodista no Jardim União da 

Vitória. Neste dia, através do Ministério Obras de Misericórida, foram realizadas diversas 

atividades, como: Corte de Cabelo, Manicure, Lanche, Sorvete, Algodão Doce, Bazar, 

Atendimento de Enfermeiras, Trabalho com Crianças (King's Kids), entre outros. 

O que nos surpreendeu é ver que o agir de Deus vai além de nossas habilidades humanas. 

Recebemos no Corte de Cabelo e Manicure uma mulher cuja família era Metodista, e havia 

18 anos que ela não adentrava mais em nossa igreja, pelo fato da perda destes familiares, 

mas no Um Dia Com Jesus essa barreira foi quebrada, para glória de Deus. Somos Gratos a 

Deus por cada irmão/ã que faz possível este ministério e aos voluntários do Um Dia Com 

Jesus. 

Pr. Fábio Paprotzki

Eleição Local de Jovens

No último sábado (21) a Sociedade de Jovens realizou a 

eleição da Mesa Diretiva para o Biênio 2018/2019. 

Presidente: Mylle Melo

Vice-Presidente: Marina Pradal

Assessora Financeira: Aline Pereira

Assessor de Atas: Pedro Henrique Ribeiro 

Assessor de Comunicação: Vinícius Cascione

REFORMA: UM NOVO OLHAR PARA DEUS

Martinho Lutero era um jovem 

estudante de Direito, querendo mudar o 

mundo, quando foi mudado por uma 

terrível realidade. Diante da perda de um 

amigo, ele, de repente, percebeu que era 

mortal. A realidade da morte, sua crueza, 

sua invencibilidade, jogaram as esperanças 

do jovem pelo chão. Ele teve medo.

E foi no mosteiro que o temor da morte e do inferno se 

apossou de vez  do pobre Lutero. Ele fazia longas, infinitas 

confissões, para ver se pagava suficientemente seus pecados, a 

fim de ficar por pouco tempo no “Purgatório”. Ou, pelo menos, 

pudesse se livrar do fogo ardente do inferno.

Ninguém ensinou a Lutero que Deus poderia não ser aquele 

juiz implacável, que ficava contando cada passo dos pecadores, a 

fim de enviá-los de cabeça para baixo ao inferno. Daí que ele se 

esforçava muito por amar a Deus, mas parecia-lhe 

extremamente difícil. “Eu não posso amar a Deus, confessou por 

fim. Eu o odeio!"

Penso que, como Martinho Lutero, há muita gente 

precisando de um novo olhar sobre as mesmas coisas. Foi o 

conselho do confessor, já farto de tantas lamúrias e pecadilhos de 

Lutero, que o levou, enfim, a um novo olhar para Deus. “Leia a 

Bíblia”, disse o confessor, num tempo em que ninguém lia a Bíblia, 

pois a Igreja era a lei, a suprema interprete da vontade divina.

Então o livro de romanos apareceu diante dos olhos 

temerosos de Lutero. As palavras: "O justo viverá pela fé" 

refletiu-se em suas pupilas dilatadas pela emoção. Elas fluíram de 

seus lábios ressequidos de desesperança: "O justo viverá pela 

fé". Nesse momento, os olhos do monge se arregalaram.

Deus apareceu diante dele, encarnado nas palavras do 

apóstolo. O juiz se despiu de seu manto de poder, tirou sua 

máscara de autoridade, desanuviou seus olhos julgadores, 

encolheu seu dedo em riste, desmanchou de seus lábios e 

rigidez... E lhe sorriu. Deus estava despido diante de Lutero: 

despido da imagem que a igreja lhe impusera durante décadas, 

séculos. Era a nudez de um Deus feito homem, cuja vida fora 

entregue por ele, Lutero, sobre uma tosca cruz. Era a nudez de 
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Andar da Reforma

Visite a exposição no 2º andar do Prédio de Educação Cristã e 

conheça os pontos mais importantes da Reforma Protestante. 

Aberto todos os dias até 31 de outubro. 

10 de Novembro (sexta-feira) – Jantar Árabe para Casais

O amor está no ar! Será às 20h no salão social. 

Investimento R$ 60,00. Corra, não fique de fora, será 

um momento pra lá de especial. 

Convites com Patrícia 99128-6897 ou Danielle 99995-9274.

11-12 de Novembro - Acampamento Infantil

Prepare-se para fortes emoções! Será na chácara da Igreja 

com o tema “Exército de Cristo”. Crianças de 4 a 12 anos, 

aliste-se já! Investimento R$ 70,00. Inscrições com o 

Ministério Infantil e informações com Flaviana 99617-3125.

Missão Paraguai 2018

Viagem: 12 à 21/01/2018. Investimento: R$ 400,00.

Inscrições: Até 20/11/2017 pelo email

missaoparaguai@metodistalondrina.com.br

Vagas limitadas! Informações com Everaldo 99629-8539.

Nota de Falecimento

Com pesar informamos o falecimento:

Emanuel Isac Fernandes Estercio, 16 anos, ocorrido em 21/10/2017. Sobrinho do 

irmão e funcionário da Igreja Oséas. Oremos pela família.

Sopão Solidário

O irmão Gervásio solicita voluntários para auxiliarem no preparo do Sopão Solidário 

que é realizado toda segunda-feira a partir das 13h30.

Informações pelo fone 9 9683-7196.

Festa das Crianças

Testemunho:

Foi maravilhoso, nos fez refletir que ter intimidade com Deus não precisa ser algo 

forçado, que podemos e devemos ser como crianças na presença de Deus, sempre 

buscado com alegria. Deus é perfeito o todo tempo.

José Márcio, Tatiane, Erik e Guilherme Sousa.

0302 Pastoral

João 3:8

Texto para reflexão

29 DOMINGO
Luana da Silva Camargo

30 SEGUNDA

31 TERÇA
Daniela Fiori da Silva Kreuscher
Gina Viviane Mardones Loncomilla
José Marcos Semkiw
Lucas Flávio Rodrigues
Neide Palma Doni
Silvana Vieira de Araújo Pradal

01 QUARTA
João Borges Filho
Lourdes Cantarutti Tucca
Mariangela Dutra Rezende
Verônica Cascales
Wilson Kobby Pedroso

02 QUINTA

03 SEXTA
José Raimundo Custódio
Leonete Wobeto de Lima

04 SÁBADO 
Josiane Kelly Ribeiro

um Deus que se deixava ver aos olhos arregalados, incrédulos, de um monge sofrido. E 

tudo o que Lutero viu, na reveladora nudez de um Deus que lhe aparecia inteiro pela 

primeira vez, foi que Deus é amor.

John Wesley era jovem pastor Anglicano, que queria mudar a si mesmo. Ele se 

perguntava pela verdadeira fé, que não tinha; pela verdadeira confiança, que nunca 

demonstrara. Em busca de respostas, ele viajou para a América, entrevistou-se com 

morávios, judeus, espanhóis. Leu pietistas, aprendeu a arte do bem viver e do bem morrer, 

estudou a Bíblia, defrontou-se com pregadores leigos. Wesley dizia: "Eu quero amar a 

Deus, mas não amo. Quero ser um bom cristão, mas não sou. "Peter Bohler, um morávio, 

até escreveu em seu diário que a vantagem que Wesley lhe demonstrou é que ele era 

sincero. Então, um dia, ele foi de má-vontade a uma reunião na Rua Aldersgate. E lá, ele 

ouviu alguém falando do que Lutero escreveu como Prefácio ao seu comentário do livro de 

Romanos. Entre outras palavras, Wesley ouviu:

"Fé não é aquela ilusão humana e sonho que algumas pessoas pensam que é. Quando 

elas ouvem e falam muito sobre a fé e ainda vêem que nenhum progresso moral e nenhuma 

boas obras resultam disso, elas caem no erro e dizem: "Fé não é tudo. Você deve fazer 

obras, se quer ser virtuoso e ir para o céu. O resultado é que, quando elas ouvem o 

Evangelho, tropeçam e fazem para si mesmos, com suas próprias forças, um conceito em 

seus corações que diz: "Eu creio". Este conceito, pensam ser fé verdadeira. Mas desde que 

isso é uma fabricação humana e pensamento e não uma experiência do coração. Isso não 

sucede em nada, e então segue-se nenhum progresso.

Fé é um trabalho de Deus em nós, o qual nos muda e nos traz a nascer um novo, 

proveniente de Deus (cf João 3). Ela mata o velho Adão, nos faz pessoas completamente 

diferentes no coração, pensamento, sentido, e todas nossas forças. E traz o Espírito Santo 

com ela. Como é viva, criativa, ativa, cheia de poder, a fé! É impossível que a fé em alguma 

ocasião faça parar o bem. A fé não pergunta se boas obras estão para serem feitas. Ao 

contrário, antes que ela seja questionada, já as fez. Ela está sempre ativa. Seja quem for 

que não faça tais obras está sem fé; ele anda se apalpando e se examinando em busca de fé 

e boas obras, mas não sabe o que a fé ou boas obras são. Mesmo assim, tagarela com 

muitas palavras sobre fé e boas obras.

A fé é uma confiança viva, inabalável na graça de Deus; é tão certa, que alguém 

poderia morrer mil vezes por ela. Esse tipo de confiança e conhecimento da graça de Deus 

faz uma pessoa cheia de alegria, confiante e feliz, com consideração a Deus e a todas as 

criaturas. Isso é o que o Espírito Santo faz pela fé. Por meio da fé, uma pessoa fará bem a 

todos sem uso de força, espontânea e alegremente. Servirá a todos, sofrerá tudo pelo amor 

e louvor a Deus, o qual lhe tem mostrado tal graça. É tão impossível separar obras de fé 

como separar as chamas do brilho do fogo”. (trecho do prefácio de Lutero à Epístola 

aos Romanos).

Então Wesley entendeu que estivera o tempo todo buscando em si mesmo algo que só 

Deus tinha a oferecer. E mais: que Deus estava diante dele, com os dedos abertos, 

deixando escorrer por entre eles um rio de graça e amor sem fim. Foi então que Wesley 

creu, e num minuto ele e Lutero superaram a barreira de tempo e espaço que os separava, e 

porque ele creu, e num minuto ele e Lutero superaram a barreira de tempo e espaço que os 

separava e fizeram-se irmãos na descoberta de um Deus que é amor. Foi então que Wesley 

confiou. E porque ele creu, e porque pregou, e porque testemunhou e repartiu o calor de 

seu coração com todos a quem viu, é que nós nos tornamos herdeiros da reforma.

Bispa Hildeide B. Torres

8ª Região Eclesiástica

Agenda

Recados

Aconteceu
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