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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

Tiago e Daniele Califani

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

Missão Paraguai 2019

Um grupo de missionários esteve em missão no Paraguai. Nesse período foram 

realizadas 120 visitas domiciliares, evangelização, artesanato, bazar, cuidado voltado 

às crianças, entre muitos outros. Foi um tempo de muitas bênçãos, onde 

presenciamos o poder das orações sendo atendidas.

Testemunho

Foi minha primeira viagem missionária com dias muito intensos. Fui designada 

para trabalhar com evangelismo, não me imaginava nessa função, mas entendi que 

tudo ali havia um propósito que Deus já havia traçado. No fim, vi que era realmente 

onde eu precisava estar para aprender e entender muitas coisas que ainda eram 

novas para mim. O amor com que tudo estava sendo feito, gerou gratidão a Deus, por 

fazer parte dessa família de missionários, que riu e chorou juntos, nos bons e maus 

momentos. Acredito que isso tenha sido a parte mais importante, o amor em servir.

Fernanda Santos ( Soc. de Jovens)

CUIDAR DA NATUREZA

UM DESAFIO PARA O POVO DE DEUS

No Evangelho de João, no primeiro 

capítulo, lemos que no princípio Cristo 

estava presente e ativo na obra da criação; 

que todas as coisas foram feitas por ele e 

que sem ele nada se fez. 

Na carta aos Colossenses 1:16, o 

apóstolo Paulo reafirma o que João disse, ao 

escrever que "... nele (em Cristo), foram 

criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as 

invisíveis (...) tudo foi criado por ele e para ele".

Mas Paulo vai além quando, em Colossenses 1:20, 

afirma que através do sacrifício de Cristo a intenção de Deus 

era "reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que 

estão na terra como as que estão nos céus".

Sim, a salvação é uma questão entre Deus e a 

humanidade, mas Deus também deseja a restauração da sua 

criação. 

Os homens e mulheres não são os únicos beneficiários 

do sacrifício de Jesus pelo qual somos reconciliados com 

Deus. Paulo diz: "reconciliar consigo mesmo todas as coisas". 

Cada pássaro; cada árvore; cada colina; cada centímetro 

quadrado da criação.

E então, como a história da criação nas escrituras afeta a 

Igreja? Apenas esperamos confortavelmente por esta 

restauração que acontecerá no futuro? Enquanto isso, já que 

Deus está no controle, temos licença para fazer o que 

quisermos com o meio ambiente? Não!

- Se Deus viu sua criação como boa, então nós devemos 

vê-la da mesma maneira;

- Se a criação e o meio ambiente tem valor para Deus, 

então nós também devemos reconhecer esse valor;

- Se Jesus se dispôs a sacrificar-se a si mesmo não 

apenas por nós, mas pela restauração de todas as coisas, 

então devemos também nos comprometer com esse alvo.

Continua na pág. 02

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

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
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



Cada litro de água economizado; cada garrafa plástica reciclada; cada árvore 

plantada; cada aparelho desligado quando não está sendo usado; cada quilowatt de 

energia economizado é um pequeno, mas importante passo em direção a esse alvo.

Reduzamos; reusemos; reciclemos, como testemunho da nossa fé na 

restauração de todas as coisas pela eficácia do sacrifício de Jesus, nosso Salvador e 

Senhor de todas as coisas.

Bispo João Carlos

08 de Fevereiro – Reunião de Homens

Retornamos nossas reuniões semanais às 20h na sala 26. Todos são 

convidados para estar conosco, Deus tem algo pra você!

10 de Fevereiro – Retorno Ministério Infantil 

Depois de um período de férias, o Ministério Infantil está de volta! As 

atividades nas salinhas durante os Cultos estão acontecendo 

normalmente.

10 de Fevereiro – Novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV

Na Escola Dominical às 9h, participe! 

Fundamentos da Fé – Para você que deseja se tornar membro 

ou quer conhecer mais das bases da fé cristã e das doutrinas da 

Igreja Metodista! 

CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para você 

membro que deseja descobrir os seus dons ministeriais e servir 

ao Senhor em algum Ministério!

10 de Fevereiro – Formatura do CDV 

Atenção alunos que finalizaram o CDV - Curso de Desenvolvimento 

Vocacional. Teremos a formatura às 9h no salão social! Vamos servir ao 

Senhor através dos dons e ministérios que Ele nos direcionou.

17 de Fevereiro - Reunião de Planejamento

Lembramos os coordenadores de ministérios, da nossa reunião de planejamento na 

chácara da Igreja, que terá início às 9h. Pedimos orações aos irmãos e irmãs.

02-05 de Março - Acampamento local de Juvenis 

Juvenis, nesse feriado de Carnaval te convidamos a experimentar o 

real sentido da frase "SOMOS LIVRES"! Será na chácara da igreja, 

investimento de R$ 100,00. As inscrições já estão abertas! Esperamos 

vocês! Mais informações com Gabriela 98803-8388.

22-24 de Março - Reencontro com Deus

Vem aí nosso Reencontro! Você que já fez o Encontro com 

Deus, prepare-se! Logo teremos mais informações.

0302

João 15:16

Texto para reflexão

03 DOMINGO
Aline Rossi
Márcia Ribeiro Malmegrin Tolomeu
Patrícia Mara Santana
Sonia da Silva Pedroso
Vinícius Cascione Silva

04 SEGUNDA
Aparecida Amélia M. dos Santos
Jorge Augusto Polverini
Maria Isabel de Andrade
Thalita Prado Flavio Rodrigues

05 TERÇA
Ana Claudia Silva
Julia Alves de Lima Miranda

06 QUARTA
Danielle Lima Guarnieri
Gabriel Rodrigues da Silva
Matheus do Nascimento Bataglia

07 QUINTA
Abner Cachone Marques
Elder Pereira dos Santos
Giulia de Salles Rocha
João Rodrigues Filho
Laura Chueire Cianca

08 SEXTA
Stela Maris Zequim Bressan

09 SÁBADO
Aline Siqueira Pedroso
Francisco Ávila
Igor Henrique Fernandes Matos
Ilda Nunes Rato
Osmar Silva Andrade

Agenda

Pastoral

COMO JESUS SE APRESENTA? 

Em João 4:25-26 “Eu sou o Messias” – Rei ungido, 

enviado de Deus.

Em João 6:35 “Eu sou o pão da vida” – Quem vem 

não terá fome, e quem Crê não terá sede.

Em João 6:51 “Eu sou Pão vivo que desceu do 

céu”. O Manah era suprimento provisório e perecível. O 

Pão vivo é suprimento eterno.

João 8:12 “Eu sou a Luz do mundo”.

João 10:7 e 9“... eu sou a porta das ovelhas”.

João 10:10 “... eu vim para que tenham vida...” – 

O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio 

para dar vida em abundância.

João 10:11 e 14 “Eu sou o bom pastor.”

João 10: 17 “... dou a minha vida”    

João 10:18 “... eu de mim mesmo a dou...” – Jesus dá sua vida de forma 

espontânea.

João 11:25 “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim...”

João 15:1 “Eu sou a videira 

verdadeira”. Israel era a videira de Deus, 

mas falhou na missão de produzir frutos 

para Deus. Cristo é o verdadeiro Israel, 

substituindo essa missão de salvar o 

mundo.

O ramo estando nEle, ligado a Ele, 

permanece vivo e frutifica de duas 

formas:

Interna: Frutos do Espírito Santo. 

Externa: Levando vidas para conhecer Jesus.

João 15:8 “Nisto é glorificado meu Pai”. O que é ou como é glorificar? É 

dar frutos!

Para isso, motivo você a apresentar Jesus para 02 pessoas neste ano de 

2019, mas antes de falar de Jesus para elas, fale delas para Jesus! Ore!

Pr. Fernando Cesar Monteiro
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