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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

Reflexão

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
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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

Em busca da perfeição cristã: santificando-nos

Neste início de ano, gostaria de refletir 

sobre um aspecto do nosso propósito: 

“Sermos uma Igreja de Discípulos e 

Discípulas produzindo frutos e espalharmos 

a santidade bíblica por toda a terra”. Trata-se 

do tema da perfeição cristã e vida de 

santidade, tão caro à Teologia Metodista.

Percebo que muitos/as cristãos/ãs têm dons espirituais e 

realizam um bom ministério, mas suas prioridades estão 

desordenadas. Inclusive muitos metodistas, embora 

nascidos na Igreja, não experimentaram um novo 

nascimento. Este que lhes escreve foi um destes. Fui 

batizado com 1 ano de idade pelo reverendo Daniel Lander 

Betts e fiz a profissão de fé aos 12, enquanto juvenil, 

orientado pelo pastor Wilson Vilanova. Embora religioso, 

minha vida era de pecado. Frequentava a escola dominical e 

os cultos, ia aos Congressos de Juvenis, e senti até um 

chamado ao ministério, mas não era nascido de novo. E, 

como Wesley, não tinha certeza da salvação. Para tanto, foi 

necessário uma experiência pessoal de quebrantamento. 

Isso aconteceu quando servia no Exército, na tropa de 

paraquedistas em Deodoro.  

O que quero dizer com isso? É que o tema da Igreja para 

este novo biênio está em ordem e é um desafio neste novo 

ano. Ou seja, atender ao apelo do Evangelho, do apóstolo 

Paulo e de Deus, que espera ver-nos como: “Discípulos e 

Discípulas nos Caminhos da Missão que Produzem Frutos de 

uma Vida Santificada". Trata-se da obra evangelizadora que 

é realizada em nome de Deus, e o sucesso dela será maior 

quando Ele estiver presente. Certo? E como Altíssimo vai se 

fazer presente se não vivermos em santidade? Não sabemos 

todos que Ele detesta a iniquidade? E instrui: "Sede santos, 

porque eu sou santo: diz o Senhor" (1 Pe 1.16).

Paulo havia entendido isso muito bem, e ele conhecia 

muito bem o Antigo Testamento. E por isso sabia que a falta 

de progresso na vida dos irmãos e a vitória dos adversários 

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 

Um doador de sangue salvou a minha vida!

Nos tempos de Jesus, as pessoas pagavam seus pecados 

sacrificando animais. Os mais ricos e poderosos 

sacrificavam novilhos e carneiros gordos e caros, na 

medida de suas posses e de seus grandes pecados. Os 

pobres só conseguiam sacrificar rolinhas e pombas. O 

sangue dos animais eram derramados no templo. E a vida seguia seu curso. Os 

ricos continuam pecando e os pobres... pecavam também. “Pois todos pecaram e 

carecem da Glória de Deus” (Romanos 3.23). Até que Jesus apareceu falando de 

um jeito novo de viver. Esse filho de carpinteiro era Deus feito gente, esvaziado 

de seu poder. Um Deus humano para trazer a esperança de uma vida mais 

humana, baseada no amor vivido a cada dia. 

Jesus também foi sacrificado. Sem pecado algum foi preso em uma cruz e seu 

sangue molhos no chão. “Porque isto é meu sangue, que é derramado em favor 

de muitos, para o perdão dos pecados” (Mateus 26.28). Então, quando parecia 

que a morte estava vencendo, a vida superou a morte! Jesus ressuscitou! 

“Graças a Deus que nos da à vitória por intermédio de Nosso Senhor Jesus 

Cristo!” (1 Coríntios 15.57). Hoje quem doa sangue não faz sacrifício algum, faz 

apenas um pequeno gesto de amor, que pode salvar até quatro pessoas. Mas na 

doação de Jesus, está a salvação do mundo inteiro. Por isso, você também 

precisa se sacrificar para ter essa vida que Jesus veio trazer especialmente para 

você. Basta querer. Basta entregar seu coração a Jesus com o sincero desejo de 

viver uma nova vida. E então começar uma caminhada diária de aprendizado e 

amor, de fé e esperança. Conte conosco para ajudá-lo nessa caminhada.

Um doador de sangue salvou minha vida e pode salvar a sua também. 

Disse Jesus: 

“Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.” João 10.10

Suzel Tunes
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contra o povo de Deus eram frutos do pecado no meio do povo (cf. Is 59.1-2). E 

sempre que Deus dava vitória, ela era precedida de consagração e santificação: 

“Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós” (Js 

3.5). Reconheço que santificação é mais do que a pessoal. No entanto, aqui, é 

justamente sobre essa que desejo falar.

Paulo buscava a perfeição cristã, e Deus deu-lhe o crescimento na 

santificação. A expressão: “Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição...” 

significa que o apóstolo sabia o que queria, por isso podia avaliar, pois a 

expressão “não ter obtido ou recebido” era uma autoavaliação. Será que nós 

temos nos avaliado sobre onde nos encontramos no caminho da perfeição cristã, 

especialmente ao iniciarmos um novo ano?

Paulo sabia onde havia sido seu ponto de partida – Damasco; sabia aonde 

queria chegar e qual era o seu alvo: “... o prêmio da soberana vocação de Deus 

em Cristo Jesus” (Fp 3.14). Assim, podemos concluir que o apóstolo sabia onde 

estava entre esses pontos e tinha consciência de que avançava, crescia a cada 

dia, pois sua obstinação era grande, como mostram as expressões: “... prossigo 

para conquistar [...] não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: 

esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante 

de mim estão...” (Fp 3.12-13).

Você, hoje, pode visualizar seu ponto de partida na carreira da santificação? 

Sabe claramente qual seu alvo? Está progredindo na direção dele a cada dia? As 

mesmas perguntas devemos fazer à nossa igreja local. Quando ela começou? 

Onde ela está em crescimento e santificação? Aonde pretende chegar?

Paulo havia posto a sua vida ministerial na ordem de prioridade correta. 

Primeiro santificar-se e conhecer a Deus; o ministério tornou-se uma decorrência 

disso. E o Senhor foi fazendo as coisas acontecerem em sua vida.  A afirmação 

deste texto corre nessa direção. Que todos tenhamos esse sentimento (ou 

intenção) de santificarmo-nos. Se alguém pensa diferente, o Todo-Poderoso vai 

esclarecer, diz Paulo. Mas deixemos o próprio apóstolo nos orientar sobre o tema.

Bispo Paulo Lockmann

Bispo da 1ª e da 7ª Região Eclesiástica (Rio de Janeiro)

0302 Notícias Pastoral

Hoje - Retorno do Cultinho Infantil

Hoje retorna o cultinho das crianças nas salas do 1º andar.

02 de Fevereiro - Início da Campanha de 

Oração “Bem Aventuranças”

Você é nosso convidado para participar da Campanha de Oração “Bem 

Aventuranças” nas próximas terça-feiras do mês de fevereiro às 19h30.

06-09 de Fevereiro - Encontros Distritais

Não fique de fora da concentração de Jovens e Juvenis nos Encontros Distritais pois serão dias de 

grande derramar do Espírito Santo.

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

JUVENIS - Cornélio Procópio: “Além da guerra”

19 de Fevereiro - Ministério de Homens

No próximo dia 19, sexta-feira, às 20h retorna as reuniões do Ministério de Homens. Programe-

se para estar participando, são momentos de edificação através da 

compartilhar da Palavra e testemunhos.

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. Inscreva-se na recepção da Igreja 

com a Beatriz. Com certeza será um tempo de 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.

Choro Novo

Nasceu dia 21/01/2016 o mais novo membro da família Berg, Lucca Berg, com 47cm 

e 2.715 kg, filho de Gilberto e Luciana Berg e irmãozinho do Rafael e do Nicolas.

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! 

Nota de Falecimento

Com pesar comunicamos o falecimento do Edivaldo Domingues de Oliveira (Pituca), 53 anos, 

ocorrido dia 24/01/2016. Ele servia no Ministério de Diaconia da Igreja.

Lucas 5:1-6

RecadosTexto para reflexão

31 DOMINGO
Samuel Deoces de Souza
Luciana Aparecida Ireno Berg
Paula Guarnieri Passos
Ecir Lopes Guerra

01 SEGUNDA
Olga Marcon Guedes

02 TERÇA
Fernanda Pereira Yano
Breno Francovig Rachid

03 QUARTA
Márcia Ribeiro Malmegrin Tolomeu
Aline Rossi

04 QUINTA
Thalita Prado Flávio Rodrigues
Jorge Augusto Polverini

05 SEXTA

06 SÁBADO
Danielle Lima Guarnieri
Matheus do Nascimento Bataglia

Agenda

Recados
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