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A festa de Pentecostes está relacionada 
com a Festa das Colheitas ou Festa das 
Semanas. No antigo calendário israelita esta 
festa gerava grande alegr ia entre os 
agricultores, que vinham de toda parte, oferecer 
no Templo, as primícias da colheita ao Senhor .

O PENTECOSTES

Rosan Fernandes de Souza

Assim, o Pentecostes, além de marco histórico na caminhada da 
Igreja, é referência da visitação do Espírito Santo. Cada Igreja, cada 
geração, cada cristão precisa ter o seu Pentecostes. Pentecostes é ser 
íntimo de Jesus e do Espírito Santo, é sentir a cada dia o coração 
ardendo em fé, confiança, disposição para fazer a obra que Deus espera 
de Sua Igreja. “... e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.” (At 1:8). 

Essa comunhão é descrita, no Novo Testamento no primeiro 
Pentecostes depois da morte de Jesus. Reunidos no dia da Festa, o 
Espírito Santo desceu sobre a comunidade cristã de Jerusalém na 
forma de línguas de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar em outras línguas (At 2:1-4).

A partir do domínio grego, recebeu o nome 
de Festa do Pentecostes (grego) que significa 
“qü inquagés imo”,  em v i r tude  de  ser 
comemorada cinqüenta dias após a festa de 
Páscoa. Nesta data, celebramos a vinda do 
Espírito Santo à Igreja.

O livro de Atos descreve este dia. “Ao cumprir-se o dia de 
Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar” (At 2:1). Os 
primeiros cristãos receberam a força que encheu os seus corações 
dando a eles determinação, poder e ousadia para pregar o evangelho. 
O Espírito Santo foi derramado, sendo cumprida a profecia: “E 
acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e 
vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas 
derramarei o meu Espírito naqueles dias” (Jl 2:28-29).

 O dia de Pentecostes aponta para frente, para um novo 
começo, pois é quando comemoramos a vinda do Espírito Santo e 
relembramos o nosso compromisso da proclamação do Evangelho. O 
aspecto fundamental desta questão, é o significado espiritual que ele 
traduz na mensagem do Novo Testamento, pois marca o 
derramamento inicial da virtude, do poder do Espírito no coração dos 
salvos, operando continuamente também nos dias de hoje, selando a 
promessa de Cristo na vida dos fiéis discípulos de Jesus.

Celebre com alegria, O Pentecostes continua. Se você ainda não 
passou por essa experiência, ore para ser cheio do Espírito Santo e 
andar continuamente no Espírito (Gl 5:25). Viva hoje o seu dia de 
Pentecostes!

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

Sábado

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

15h Kings Kids
19h   Culto em Inglês (1° do mês)

09h Escola Dominical
10h30 1º Culto

20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar

Domingo

18h 2º Culto

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

19h     Oficina de artesanato
19h30  Momento Mulher (1ª do mês)

Quinta-feira

Sexta-feira
20h    Reunião dos Homens

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

Terça-feira
14h30 Discipulado p/Mulheres

19h30 Conexão vertical - Juvenis

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)

Culto Infantil: Salas do 1º andar

Igreja Metodista Central de Londrina

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150

secretaria@metodistalondrina.com.br

www.metodistalondrina.com.br

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

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

Então, precisamos entender que este é um princípio imutável estabelecido 
por um Deus imutável. Os mandamentos ordenados por Deus são eternos, e o 
mesmo se aplica aos dízimos.

Pra. Flávia Helbing da Rosa da Silva

A forma como você lida com o dinheiro 
revela com destaque quais são suas 
prioridades, suas lealdades e afeições. E além 
disso, está diretamente relacionado com 
muitas das bênçãos que você desfrutará ou 
não.

A Bíblia é bastante clara com relação aos primogênitos, as primícias e aos 
dízimos (Malaquias 3:8-10) que pertencem ao Senhor.

DÍZIMO

“Pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração” (Mt 6:21)

Você sabia que há aproximadamente 
500 versículos na Bíblia relacionados à oração 
e 500 relacionados à fé. Porém, mais de 2.000 
versículos relacionados a dinheiro e bens? 
Jesus falou sobre dinheiro em 16 de suas 38 
parábolas.

Anotações

Nosso Churrasco 

Missionário está 

chegando!

Churrasco Missionário

Adulto R$ 30,00

Criança R$ 10,00

Não fique de fora!

Data:20/06/2019

Horário: 12h às 14h

Local: Chácara IMCL

Adquirindo o convite 

você contribui com as 

viagens missionárias e 

saboreia um delicioso 

churrasco!



Teremos novas classes do Curso Homem ao Máximo! As inscrições 
estão abertas. Turmas aos domingos, terças e quintas. Entre em 
contato com Adauto 99942-0779 ou Everaldo 99629-8539.

Homem ao Máximo

CULTO DE CASAIS

.

20 de Junho - Churrasco Missionário

O Churrasco Missionário neste ano, será de fogo chão! Todo o valor 
arrecadado será direcionado para Missões. Adquira seu convite ao final 
dos Cultos e abençoe os projetos missionários.

Analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, vitaminas, pomadas/cremes 
dermatológicos (para fungos, picadas de insetos, dermatites), Cremes para infecção 
genital, soro nasal, vermífugos, remédios para gastrite (ranitidina e omeprazol), 
anticoncepcional, xaropes para tosse e remédios para vômito e diarréia.

Nessa classe, ensinaremos sobre missão local, nacional e internacional. 
Conheceremos os costumes e cultura de diversos países. Contato com 
Nilma no 99990-0300. As vagas são limitadas! 

Na Missão Amazônia, atendemos comunidades Ribeirinhas e 
população indígena. Precisamos de doações de medicações e 
material escolar para essa missão.

Doe seu tempo, na confecção de peças em tricô ou crochê para os 
irmãos refugiados na Jordânia (blusinhas, gorros, cachecóis e 
luvas). Retire a lã com a Sociedade de Mulheres, ou doe lã para o 
projeto. Mais informações com Nancy no 99117-2283.

Classe de Missões

14-20 de Julho – Missão Barco Hospital da Amazônia

As doações também podem ser em dinheiro, para que compremos lá, pois o custo do 
despacho de bagagem é muito alto. Mais informações com Daniele no 99995-9274.

Doe seu tempo e abençõe

0302

Texto para reflexão

16 DOMINGO
Fernanda Helen Sordi 
João Wilson dos Santos Junior

17 SEGUNDA
Camila Santana Fernandes
Renan Alcides Goulart Silva

18 TERÇA
Davi de Souza Flavio
Rosangela Ferreira da Silva
Sergio Cavalcanti dos Santos

19 QUARTA
Gabriela Karine Dagur
João Carlos Konewalik de Souza
Nathália dos Santos Nascimento

20 QUINTA
Talita Silva Alves

21 SEXTA
Maria Eduarda Favero e Silva
Tatiana Alves de Oliveira Cruz

22 SÁBADO

Recados

ACONTECEU

AconteceuAgenda

CAFÉ DOS HOMENS

MOMENTO MULHER

“... nunca vamos pertencer a esse mundo e estamos em uma missão, temos 
o propósito aqui na terra de levar o plano de salvação” .

“... não devemos nos apegar as coisas terrenas, a nossa vida na terra é uma 
preparação para a eternidade com Deus”.

Testemunhos:

ACAMPAMENTO DE JUVENIS

    Vitória Cardoso 

Lucas Flavio Rodrigues

II Coríntios 3:17-18
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