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Começou a nevar, apressou seus passos e quando chegava 
à porta da igreja uma velha senhora vinha correndo em direção 
contrária tentando pegar o ônibus, o que não conseguiu. O pastor 
convidou-a a entrar para esperar pelo próximo, abrigando-se do 
frio. Ela sentou-se num banco e nem prestava atenção no pastor 
que já providenciava a instalação da toalha de mesa na parede. 
Ao terminar afastou-se e pôde admirar o quanto a toalha era linda 
e servia perfeitamente para esconder o estrago. Então o pastor 
notou a velha encaminhando-se para ele. Seu rosto estava lívido 
e perguntou:

Enquanto limpava o chão, o pastor pensava em como 
resolver a situação. No caminho de casa, pensando em adiar o 
Culto de Natal, observava as vitrines, enfeitadas para a época, 
quando notou um bazar beneficente e parou por instantes. Uma 
linda toalha de mesa, de crochê, na cor marfim, com um crucifixo 
delicadamente bordado no centro chamou lhe a atenção. Era do 
tamanho exato para cobrir o estrago atrás do púlpito. Comprou-a 
e voltou para a igreja. 

Um novo pastor, recentemente 
formado, e sua esposa, que foram 
encarregados de reabrir uma igreja no 
bairro de Brooklin, NY, chegaram no 
início de outubro, entusiasmados com 
a oportunidade. Quando viram a 
igreja, observaram que havia muitos 
estragos e um grande trabalho a ser 
f e i t o .  Sem se  de ixa r  aba te r, 
estabeleceram como meta deixar tudo pronto para o primeiro 
serviço: o Culto de Natal. Trabalharam sem descanso, 
consertando o telhado e refazendo o piso. Muito antes do Natal, 
em 18 de dezembro, tudo estava pronto! Mas, no dia seguinte, 
desabou uma terrível tempestade que durou por dois dias. No dia 
21, o pastor foi até a igreja. Seu coração doeu, viu que o telhado 
tinha quebrado e que uma grande área do revestimento de gesso, 
da parede do santuário, logo atrás do púlpito, havia caído.

Pastor, onde encontrou essa toalha de mesa? O pastor 
contou a história. A mulher pediu-lhe que examinasse o canto 
inferior para encontrar as iniciais EBG bordadas. O pastor fez o 
que a mulher pediu e, intrigado confirmou, a mulher disse: Essas 
são as minhas iniciais. Ela havia feito essa toalha há 35 anos, na 
Áustria. Contou que, antes da guerra, ela e seu marido estavam 
"bem de vida". Quando os nazistas invadiram seu país, 
descidiram fugir, ela iria antes e seu marido a seguiria uma 
semana depois. 

A TOALHA DE MESA

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

Sábado

19h   Culto em Inglês (1° do mês)

20h   Culto dos Jovens
20h   Culto de Casais (2ª do mês)

15h Kings Kids

09h Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h 2º Culto
20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar

Domingo

Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus
14h30 Culto da Restauração
14h30    Oficina de artesanato

19h     Oficina de artesanato
Quinta-feira

19h30  Momento Mulher (1ª do mês)

Sexta-feira
20h    Reunião dos Homens

Terça-feira

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

Culto Infantil: Salas do 1º andar
19h30 Conexão vertical - Juvenis

14h30 Discipulado p/Mulheres
14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura
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www.metodistalondrina.com.br
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Segunda-feira - Pr. Guilherme
prguilherme@metodistalondrina.com.br

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br

Sexta-feira - Pra. Flávia
praflavia@metodistalondrina.com.br

Descanso Pastoral Pontos Missionários e 
Campo Missionário:

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

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

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

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h

ACAMPADENTRO DOS JUVENIS

ACONTECEU

Anotações

Churrasco Missionário

Nosso Churrasco 

Missionário está 

chegando!

Adquirindo o convite 

você contribui com as 

viagens missionárias e 

saboreia um delicioso 

churrasco!

Horário: 12h às 14h

Não fique de fora!

Data:20/06/2019

Local: Chácara IMCL

Continua na pág. 02



Ela foi capturada, trancada numa prisão e nunca mais viu seu marido e sua casa. O 
pastor ofereceu a toalha, mas, ela recusou, dizendo que estava num lugar muito 
apropriado. Insistindo, ofereceu-se para levá-la até sua casa; era o mínimo que poderia 
fazer. Ela morava em Staten Island e tinha passado o dia no Brooklin para um serviço de 
faxina. No dia de Natal a igreja estava quase cheia. Foi um lindo trabalho. Ao final, o 
pastor e sua esposa cumprimentaram os fiéis um a um à porta e muitos diziam que 
retornariam. 

- Venha, vou levá-lo a um lugar que o senhor vai gostar muito. No caminho o velho 
contou a mesma história da mulher. Ele, antes de fugir, também havia sido preso e nunca 
mais pôde ver sua mulher e sua casa, por 35 anos. 

É tempo de semear! Sua oferta irá para a REMA (Região 
Missionária da Amazônia) e abençoará 5 Igrejas no Pará: 
Ananindeua, Cametá, Paragominas, Parauapebas e 
Salinópolis. Também em Rondônia: Machadinho do D'Oeste e 
Cruzeiro do Sul, além dos Ribeirinhos, através do Barco 

Hospital Missionário. REMNE (Região Missionária do Nordeste): Abençoará Igrejas 
na Bahia e no Rio Grande do Norte. Ore, Doe e Abençoe.

Um velho homem que o pastor reconheceu pela vizinhança, permaneceu sentado, 
atônito. O pastor aproximou-se e, antes que dissesse uma palavra, o velho perguntou: 
Onde o Senhor conseguiu a toalha de mesa da parede? Ela é idêntica à uma que minha 
mulher fez, muitos anos atrás, quando vivíamos na Áustria, antes da guerra. Como 
poderia existir duas toalhas tão parecidas? Imediatamente, o pastor entendeu o que 
tinha acontecido e disse: 

Creio que não há necessidade de se contar o resto da história. Quem disse que Deus 
não trabalha de maneira misteriosa? NADA ACONTECE POR ACASO!

Colaboração: Maristela Domingues

"E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito" (Romanos 8:28).

Ao chegar a mesma casa onde deixara a mulher, três dias antes, ajudou o velho a 
subir os três lances de escada e bateu  na porta.

19 de Maio – Oferta Missionária Nacional

17-19 de Maio – Encontro com Deus
Ainda dá tempo de participar! Faça sua inscrição ao final dos Cultos 
com os laranjinhas ou até terça-feira, dia 14, na recepção da Igreja. 
Investimento R$ 150,00. As vagas são limitadas!

22 de Maio - Projeto REcriAÇÃO

Em Maio - Cantina dos Juvenis

REcriAÇÃO é um projeto idealizado pela irmã e nutricionista 
Gabriela Davantel, com duração de três meses, direcionado a 
todas as mulheres que queiram uma vida mais saudável.  
Investimento de R$ 40,00 (custo único com material). Faça sua 
inscrição no 99955-5004 com Gabriela.

O hambúrguernil está de volta! Nas terças, logo após os Cultos! 
venha e saboreie o hambúrguer dos juvenis. Esperamos vocês! 

0302

Texto para reflexão

12 DOMINGO

13 SEGUNDA
Sueli Pedroso

14 TERÇA
Maria Rosa da Silva
Cristiano Souza de Almeida

15 QUARTA
Afonso Henrique da Silva Pereira
Maria Layde de Souza
Jayson Hashimoto Hayashi
Carlos Vital Marrafon Junior
Maria Alves Batista

16 QUINTA
Lucimar da Silva Botelho Nani
Simone Hireman de Paula
Cleusa Mayumi S. C. F. dos Santos
João Eugenio Cornelian Filho

17 SEXTA
Edna Batista Mendes Ribeiro
Eliana Sato Yoshioka

18 SÁBADO
Euller Gabriel Goulart Silva

Recados

Agenda

Aconteceu

PIQUENIQUE DA FAMÍLIA

MOMENTO MULHER

João 12:12-14
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