
24 de Janeiro de 2016    04/2016

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

Don Carlo Rodrigues Reina

Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Boletim Dominical

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Células

Alexandre Brianez

Jurandir Sérgio de Souza

Secretário

Gilmar Edson da Silva

Tesoureiro

Jurandir Sérgio de Souza

Administração

Everaldo Bernardino

AMAS

Cilonice Santos Antunes

Comunicação e MKT

Flaviana F. de Souza

Crianças

Roseli Azarias e
Maria Rita Silva

Diaconia

Rita de Cassia R. Oliveira

Ensino

Ministério Pastoral

Família

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Beatriz Lopes

Juvenis

Ricardo V. de O. Cruz

Música

Nelson Luiz

Missões

Sônia Nery Bernardino 

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Diego Plassa

Igreja Metodista

Segunda-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

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

Sexta-feira - Pr. Don Carlo
doncarlo@metodistalondrina.com.br

Sempre haverá um pastor de plantão na igreja.
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Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
www.metodistalondrina.com.br
secretaria@metodistalondrina.com.br

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 da Família (2º do mês)

Terça-feira
14h
15h
19h30 Culto de Oração, 

Libertação e Cura
19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Discipulado p/Mulheres
Trabalhos manuais p/Mulheres

Igreja Metodista Central

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h

Agende um horário na secretaria da Igreja

D
e

sc
a

n
so

 P
a

st
o

ra
l

Mensagem Pastoral

Pontos Missionários e Campo Missionário:

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Quinta-feira às 20h - 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

Ninguém pode te amar como Jesus

O coração humano não tem a 

capacidade de dar o amor que você precisa 

para ser feliz. 

A limitação do coração humano é 

grande, pois ele não pode fazer nada por si 

mesmo. Ele dependerá sempre de um outro 

coração que ajude e que igualmente o ame 

para que ele também possa ser feliz.

Nessas condições, o coração humano está sempre sujeito às 

limitações de um outro, às vezes até mais frágil e muito mais carente 

que o nosso próprio coração, aumentando assim cada vez mais o circulo 

vicioso da infelicidade. Um carente procura outro carente, um frágil se 

apóia em outro frágil na esperança de cada um dê ao outro a felicidade 

que ambos não tem. O resultado disso é a queda, pois, estamos 

apoiando em algo de sustentação em si mesmo.

Da mesma forma quando alguém quer fazer de nós sua fonte de 

felicidade colocando em nossas mãos a sua necessidade de ser feliz, e 

nós, eu e você que também estamos precisando desesperadamente de 

felicidade nos sentindo confusos e impotentes. É nesse momento de 

angústia e solidão que devemos nos lembrar daquela frase: “Jesus te 

ama”, sim Jesus te ama. É como o amor que nasce não do coração 

humano, mas do coração de Deus.

Ninguém pode te amar como Jesus ama simplesmente porque 

Jesus não tem amor, Ele é amor. O Verdadeiro amor que não pode ser 

encontrado no coração humano, pois vem do alto, é espiritual, 

sobrenatural e sagrado.

Jesus não esperou ser amado por você para te amar. Ele já te ama 

agora, ontem, amanhã e sempre. O seu amor divino não estabelece 

condições ou imposições para te amar. Jesus te ama como você é. Para 

Ele não é feio ou bonito, grande ou pequeno, branco ou negro, velho ou 

jovem, pois, Jesus não olha a sua aparência, mas Ele vê o seu coração. É 

ali no seu coração que Ele quer habitar para lavar suas feridas, tirar toda 

amargura, secar suas lágrimas e limpar as cicatrizes da sua alma, 

porque você é importante demais para Ele. O coração humano não tem 

culpa por ser limitado. Se alguém não deu a você a felicidade que você 

esperava, é porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas quando 

você aceitar a receber em seu coração esse amor que perdoa, esse 

amor que não cobra, esse amor que dá a paz e alegria, o seu coração 

humano será transformado em um coração espiritual, pois nele 

habitará o amor de Jesus Cristo. Então você vai começar a olhar, a amar, 

perdoar como Jesus e, finalmente você vai encontrar aquilo que tanto 

procurava: a felicidade, pois só o amor de Jesus Cristo tem a capacidade 

de dar tudo que você precisa para ser feliz.

“Olha, ninguém pode te amar como Jesus Te ama”.

Extraído

50 Anos de Sexta Região Eclesiástica

O 33º Concílio Regional realizado em dezembro passado marcou os 50 anos da 

criação da Sexta Região Eclesiástica que corresponde aos Estados do Paraná e 

Santa Catarina. A criação aconteceu em 15 de Julho de 1965 por ato do IX 

Concílio Geral, realizado no, então, Colégio Bennett, no Rio de Janeiro, e 

organizada no I Concílio Regional realizado nos dias 

20 à 23 de Janeiro de 1966 na cidade de Londrina. 

O projeto tem como missão dar 

suporte e preparo ao cristão 

perseguido dos países 

mulçumanos, fortalecendo a fé em 

Cristo através do ensino, respeito e 

do genuíno amor ao único Deus 

vivo. Formado por pessoas da área 

da saúde, esportes, psicologia ou 

outras áreas com o dom de ajudar 

com seu conhecimento adquirido 

na vida acadêmica. Todo o projeto 

é voltado para a pregação da 

Palavra e ensinamento bíblico.

QUERO PARTICIPAR 

DESTE PROJETO:

  (  ) ORANDO

 (  ) INDO 

 (  ) CONTRIBUINDO

Informações com Breno

(43) 9912-0404

brenofrachid@gmail.com

 www.juventudemetodista.org.br/malta 

PR

SC

Nossa Missão

Apresentar a todos o nosso maravilho 
Salvador e Senhor Jesus Cristo, o único 
caminho para Deus. Pregar a Palavra em 
todos os lugares, ensinar as pessoas a 

amar, guardar e obedecê-la. Integrá-los 
ao corpo de Cristo, possibilitando a todos 

o conhecimento e a descoberta de seu 
dom espiritual, para poderem exercer seu 

ministério e frutificar.

Igreja Metodista 
Central de Londrina



Acampamento de Jovens 
Igreja Metodista da Argentina

Nos dias 7 à 10 de Janeiro participamos do Acampamento de Jovens 
da Igreja Metodista de Chacabuco, Argentina, cujo tema foi II Timóteo 1:6 
"torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está 
em você mediante a imposição das minhas mãos". Estiveram presente 
missionários do Peru, Colombia, jovens e pastores das Províncias de Entre 
Rios e Buenos Aires e nós do Brasil.

O pastor Fernando foi um dos preletores e além das ministrações 
compartilhamos sobre alguns trabalhos realizados aqui em nossa Igreja, como o 
CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional, o Encontro com Deus e o Projeto 
Neemias.

Foi um agir de Deus na vida dos jovens e pastores, e estes foram desafiados 
a buscar uma nova direção de Deus.

Cremos que portas foram abertas para futuras parcerias e diante dos novos 
desafios missionários, oremos para que tudo seja feito segundo a vontade de Deus.

Maurício Antônio da Silva

0302 Notícias Aconteceu

06-09 de Fevereiro - Encontros Distritais

JOVENS - Londrina: “É horar de voltar a essência”

JUVENIS - Cornélio Procópio: “Além da guerra”

20 de Fevereiro - Torneio John Westey de Futebol

Em fevereiro teremos novamente o Torneio John Wesley de 

Futebol na Chácara da Igreja. Programe-se para estar conosco e 

mostrar as suas habilidades. Inscrição R$ 15,00. 

Com certeza será um tempo comunhão e alegria.

21 de Fevereiro - Nova Classe

Na Escola Dominical às 9h, participe!

- Fundamentos da Fé - Para aqueles que desejam se

tornar membros ou querem conhecer mais das bases da fé

cristã e das doutrinas da Igreja Metodista.

- CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os

membros que desejam descobrir os seus dons ministeriais.

Reencontro com Deus

Para aqueles que já participaram do Encontro com Deus, 

preparem-se para participarem do Reencontro com Deus 

em março na chácara da Igreja.

Férias Pastorais

Pra. Ruth de Assis - 15/01 à 06/02

Expediente da Igreja em Janeiro

Nesse mês, devido o período de férias dos ministérios, o expediente da igreja 

durante a semana será diferenciado.

- Segunda a Sexta das 08h30 às 18h (exceto culto de terça-feira)

- Sábado e Domingo aberto normalmente para os cultos

Recadastramento de Membros

Se você não fez o recadastramento em 2015 no novo 

sistema, pegue a ficha na recepção da Igreja e atualize seus 

dados!

Motivos de oração

- Férias pastorais

- Por todos aqueles que estarão viajando nesse período de férias

- Pelos projetos pessoais, profissionais e ministeriais para 2016

- Pelas famílias prejudicadas pelo excesso de chuvas e por ações solidárias João 10:38

RecadosTexto para reflexão

24 DOMINGO
Renan Condo
Márcio Tenis Martins

25 SEGUNDA
Sara Fernanda de Souza

26 TERÇA
Maria José Baladelli
Soraya Heloisa Salvador

27 QUARTA

28 QUINTA

29 SEXTA
Danieli Cristina Alves
Haydee Eyherabid Araújo

30 SÁBADO
Jéssica Pimenta Silva
Alcir José de Oliveira

Agenda

Recados
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