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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 Culto 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

Descanso Pastoral

Mensagem PastoralPastoral

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

Casais

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Gabriela Salles

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

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

Pontos Missionários e Campo Missionário:

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

P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff,2259 
Bairro Alexandre Urbanas
Domingo às 19h - Culto
Quarta-feira às 20h - Culto

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 20h - Culto

Aconteceu

GRATIDÃO

Conhecendo o girassol

O  g i r a s s o l  s e  m o v e 

estimulado pela luz solar. Esse 

f e n ô m e n o  é  c h a m a d o 

heliotropismo ou rastreamento 

solar, o que significa dizer: 

orientado pelo curso do Sol. Para 

o girassol, quanto mais luz melhor! Em uma plantação de 

girassóis, à medida que o sol segue seu curso, do nascimento 

até se por, a flor se movimenta sem parar.

O nome girassol vem da sua flor amarela que 

acompanha as diferentes posições do sol, girando com ele, 

até seu amadurecimento, quando ele se fixa na posição do sol 

nascente. É uma flor originária do continente americano 

especificamente da América Central. Seu nome científico 

traduz de forma clara e majestosa toda sua altivez e realeza. 

É uma flor onde tudo é aproveitado de forma satisfatória.

Suas sementes, caules e folhas além da extrema 

beleza que possuem são utilizados, com freqüência, como 

remédios, óleos, bálsamos e chás homeopáticos. Suas 

sementes, atualmente no Brasil estão também sendo 

manipuladas para fabricação de um novo combustível mais 

barato e biodegradável.

O girassol tem propriedades naturais para a saúde e 

beleza, já que suas sementes e flores são utilizadas na 

produção de bronzeadores, perfumes, remédios, cremes, 

velas, óleos e temperos. O óleo de girassol tem excelentes 

nutrientes, com altos índices de ácidos graxos insaturados 

que diminuem problemas cardiovasculares e também 

contém um maior teor de ácido linoléico essencial ao 

organismo humano. Sem ser refinado, o óleo pode ser 

utilizado para a fabricação de sabonetes e velas. O resíduo 

sólido que sobra após a extração do óleo das sementes, é 

utilizado para a alimentação animal. Já as sementes cruas 

podem ser utilizadas na alimentação de aves e tostadas na 

alimentação humana. 

Viagem Missionária da Jordânia

Através do Ministério Nação da Cruz um grupo de irmãos, da Igreja Metodista 

Central de Londrina e  Metodista de Poços de Caldas, estiveram em missão na 

Jordânia no período de 8 a 19 de novembro, onde nos juntamos a um grupo de 

missionários brasileiros (Familia Aziz)  que  trabalham com refugiados cristãos do 

Iraque e mulçumanos da Síria. Durante o período que ali estivemos, vimos o 

manifestar do amor de Cristo nas visitas à  famílias refugiadas, com a entrega de 

roupas de lã para bebês e crianças (confeccionadas e enviadas pela sociedade Local 

de Mulheres).

Auxiliamos na escola para crianças cristãs refugiados, com aulas de história 

bíblica e no plantio de uma horta na escola. Esse plantio, contou com a participação 

de crianças de várias idades da escola. O grupo também levou doações de 

cosméticos para o Centro da Mulher Refugiada, onde fazem cursos para geração de 

renda.
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02 Agenda

As sementes são ricas em proteínas e vitaminas e 

quando são torradas e moídas, transformadas em pó, 

pode ser um substituto do café, sem cafeína e ajudando 

no combate a enxaqueca. As folhas e flores do girassol 

podem ser usadas no tratamento de doenças 

pulmonares e da garganta, em forma de tinturas ou 

infusões.

As raízes da espécie chamada pataca, são comestíveis e podem ser 

consumidas cozidas e assadas. As folhas contem propriedades diuréticas, 

antigripais, antiasmáticas e expectorantes. As sementes e as folhas podem ser 

usadas como cicatrizantes em forma de tintura. Os florais feitos a partir do girassol 

são utilizadas para melhorar a autoestima, autoconfiança, dando mais vontade e 

coragem. Conhecer o girassol e suas propriedades e utilidades nos levam a uma 

reflexão sobre nossa vida e nosso ministério.

85 ANOS DE EXISTÊNCIA DA IMCL

A nossa querida Igreja Metodista Central de Londrina chegou aos 85 anos de 

existência!

Quando a idade avança é comum surgirem dificuldades para ouvir e ver; os 

passos se tornam mais lentos e os joelhos endurecidos, males próprios da idade! 

Com a graça de Deus essa não tem sido a característica da nossa Igreja, uma vez 

que ela continua ouvindo bem a Palavra de Deus, e está atenta à direção do Espírito 

Santo.

Seus olhos continuam enxergando bem, crianças e pessoas de todas as 

idades, carecidas de amor e ensinamentos.

Seus passos continuam firmes e decididos no caminhar para falar do amor 

de Cristo às pessoas.

Seus joelhos continuam se dobrando em oração diante do Senhor, para 

adorá-lo, interceder pela obra missionária e pelos obreiros dedicados e fiéis no 

cumprimento da missão.

Neste tempo temos muitos motivos para louvar a Deus! Entre eles:

Milhares de pessoas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e foram 

batizadas; centenas de vidas libertas, famílias restauradas e gerações impactadas 

pelo evangelho.

Plantio de Igrejas  na cidade, no distrito e 

região. Uma missão transcultural de apoio para vários 

países como Paraguay, Peru, Panamá, Portugal, Egito, 

Jordânia, Argélia, Ghana, Iraque...

E queremos continuar com a missão de pregar a 

Palavra, levar Jesus para todos e ajudar as pessoas a 

descobrirem seus dons e ministérios.

Enfim... Louvamos a Deus pelos 85 anos da 

Igreja Metodista Central de Londrina! Que ela continue 

voltada para o Sol da Justiça, Cristo Jesus, ajudando 

pessoas a encontrar o caminho para Deus.

“Mas para vós outos que temeis o meu nome 

nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas 

asas” (Malaquias 4:2)

AGRADECIMENTO

Louvamos a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Metodista da Inglaterra. 

Agradecemos o Pr. Luíz Fernando e sua esposa Daniele, que estão conosco neste 

período de celebração de aniversário, compartilhando o que receberam da parte do 

Senhor. Aos irmãos Daz e Michelle Delaney que se dispuseram estar conosco, nos 

abençoando neste período. Que o Senhor acrescente cada 

dia mais em suas vidas e continuem colhendo os frutos de 

dedicação ao Reino de Deus. Nosso muito obrigado!

We praise and thank the Lord for the lives of our brothers 

and sisters from the Methodist Church of England.We 

thank Pastor Luiz Fernando and his wife Daniele who have been with us during this 

period of anniversary celebration, sharing what they have received from the part of 

our Lord.And also to the brother and sister Daz and Michelle Delaney , who were 

willing to be with us , blessing our lives over this period. May the Lord add more and 

more to your lives each and every day  and may you keep harvesting the fruit of 

your dedication to the Kingdom of God.Our endless gratitude.

09 de Dezembro – Batismo

O dia do nosso batismo está chegando! Oremos pelos 

irmãos/ãs que irão confirmar a sua decisão por Cristo Jesus 

publicamente através do batismo. Será um dia de cumprir a 

missão que Jesus deu a Igreja: “Portanto ide, fazei discípulos 

de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, 

e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 

mandado...”. Mais informações com Amanda: 99965-2384.

14-16 de Dezembro - Encontro de Jovens

O acampamento será na chácara da Igreja! Com o 

tema:“(Re)início”. As inscrições poderão ser parceladas pelo 

site do Sinaleiro. Não perca tempo, corra pra fazer sua 

inscrição!

Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão, 

procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Notas de Falecimento

- Marlene Passeto Ferreira, 78 anos, em 22/11/2018. A irmã Marlene, por 

muitos anos foi atuante na Sociedade de Mulheres e Obras de Misericórdia, nos 

abençoando com seu trabalho e dedicação ao Reino de Deus. Deixa um legado de 

amor, serviço e sabedoria.

- Antenor Guarnieri, 84 anos, em 22/11/2018, avô da irmã Yukari Nogueira.

- Silvio Rodrigues de Oliveira Filho, 67 anos, em 23/11/2018, esposo da irmã 

Fátima Brenes e pai da Camila Brenes. Oremos pelas famílias.

Agenda

Recados

02 DOMINGO

03 SEGUNDA
Ismênia Nazareh Cardoso Lopes
Maria Fernanda Monteiro

04 TERÇA
Edilaine Aparecida Valcário
Eduardo Scheffer
Evaldo Antonio Guarido
João Luiz Nascimento de Azevedo
Joaquim Bilac Costa
Tiago Felipe Costa Califani

05 QUARTA

06 QUINTA
Juliana Rubetoso
Samara Neves Pereira
Vinicius Henrique Calixto de Gouvea

07 SEXTA

08 SÁBADO
Silvia da Silva

Texto para reflexão

Judas 1:25
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