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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

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

Coração de Servo/a

"Porque não nos pregamos a nós mesmos, 

mas a Cristo Jesus, o Senhor; e nós mesmos 

somos vossos servos por amor de Jesus" 

I Coríntios 4:5

Em seu livro 'In the Name of Jesus', Henri 

Nouwen fala de três tentações que todo/a servo/a de Jesus 

enfrenta em um momento ou em outro.

Essas tentações correspondem às três tentações que o 

próprio Jesus enfrentou logo antes de iniciar seu ministério:

1. A tentação de ser autossuficiente: Crer que conseguimos 

realizar o nosso ministério pelas nossas próprias forças, 

conhecimento e talentos.

2. A tentação de ser espetacular (celebridade): Tornar-se 

conhecido/a por essa ou aquela realização “fora de série”.

3. A tentação de ser poderoso/a: Estar em completo 

controle, manipular.

Essas tentações estão intimamente relacionadas com a 

função de liderança. Isso é muito sério visto que todo/a servo/a 

de Jesus é chamado/a para liderar.

Então, o nosso desafio como servos e servas de Jesus é 

vencermos essas tentações enquanto realizamos a obra que 

Jesus nos chamou para realizar. Como as vencemos? Aqui vão 

algumas sugestões:

- Reconhecendo que nosso ministério não é para ser 

realizado solitariamente. Deve ser realizado sempre em 

parceria com outros/as servos/as.

- Reconhecendo que somos chamados/as sempre para 

refletir o nosso Senhor. Portanto, servimos não em nosso 

próprio nome, mas EM NOME DE JESUS.

- Reconhecendo que nossa ênfase deve ser 

prioritariamente na qualidade e na excelência. A quantidade e a 

expansão devem ser consequências.

- Reconhecendo que devemos prestar conta da nossa vida 

e ministério àqueles/as que Deus colocou como líderes sobre 

nós.

- Reconhecendo que a crítica ou o reconhecimento das 

pessoas têm um valor relativo. O que buscamos, de fato, é a 

aprovação daquele que nos chamou.

Que o nosso ministério seja sempre orientado pela graça de 

Deus e pelo espírito de serviço de Jesus. 

Bispo João Carlos

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 

Viagem Missionária ao Paraguai

A tradicional missão ao Paraguai 

aconteceu pela 16ª vez no mês de 

janeiro. Um grupo com mais de 25 

pessoas cruzou a fronteira para 

semear a palavra de Deus. As 

igrejas de Lambaré, Trinidad, 

Príncipe da Paz, Novo Horizonte e 

Ñemby receberam o grupo de 

irmãos que neste ano, dentre todas 

as formas de evangelismo já 

realizadas pelo grupo como visita nos bairros, trabalho com as crianças, 

pregações, também contou com aulas de Muay Thai, o que agradou a 

comunidade paraguaia. “Foi um momento de grandes bênçãos para quem já está 

acostumado a ir e também para os missionários que foram pela primeira vez! 

Avaliou o Líder de Missões, Nelson Luiz.



0302 Notícias Aconteceu

Campanha de Oração “Bem Aventuranças”

Iniciamos nossa campanha de Oração nas terças-feiras às 19h30. Participe!

09/02 – Livres do medo e da má vontade

16/02 – Livres da culpa e da angústia

23/02 – Livres da amargura e dos maus pensamentos

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 - Novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV

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.

21 de Fevereiro: Reunião de Planejamento da CLAM

Lembramos a todos os Coordenadores de Ministério, que domingo dia 21, será a Reunião de 

Planejamento na Chácara da Igreja com início às 8h.

Encontro com Deus 2016

Você que já fez o Encontro, Reencontro e está num grupo de discipulado da Igreja e quer 

trabalhar como , venha participar da reunião de planejamento dos Encontros com 

Deus de 2016, no dia 14 de Fevereiro às 15h na IMCL. 

Retorno das Salinhas para crianças

Lembramos aos papais, mamães e responsáveis que as salinhas para as 

crianças retornaram com a atuação dos professores do Ministério 

Infantil! Aos voluntários(as) que contribuíram no período de férias, muito 

obrigado pelo carinho e atenção com nossas crianças!

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! 

laranjinha

Mateus 16:16

RecadosTexto para reflexão

07 DOMINGO
Laura Chueire Cianca
João Rodrigues Filho
Abner Cachone Marques

08 SEGUNDA
Stela Maris Zequim Bressan

09 TERÇA
Ilda Nunes Rato
Osmar Silva de Andrade
Aline Siqueira Pedroso

10 QUARTA

11 QUINTA
Silvana Storti Brunetti
Sarah Cochon Costa
Miriam de Camargos Aljarilla

12 SEXTA

13 SÁBADO
Eliane de Aragão B. Costa
Giovanna Coutinho Louza

Agenda

Recados

Mais um sonho realizado, Ponto que se torna Campo!

No último domingo (31) vivenciamos um dia marcante em Alvorada do 

Sul. Recebemos irmãos e irmãs pelo Batismo e Assunção de Votos! Foi um dia 

de festa dupla, onde recebemos também o Pr. Valdir Francisquini e sua esposa 

Gislaine que estarão pastoreando e nutrindo aquelas ovelhas! Em meio a 

louvores, alegria e muita comunhão, Alvorada do Sul tem cumprido o “Ide” 

ordenado pelo Senhor Jesus! 

O Ponto Missionário cuidado por irmãos leigos e seminaristas, agora se 

torna Campo Missionário! Deus seja Louvado!

 Pastor Don Carlo

Pr. Valdir
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