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Segunda-feira - Pr. Don Carlo
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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

O PRIVILÉGIO DE SERVIR - MARIA 

(A MÃE DE MARCOS)

"E, considerando ele nisto, foi à casa de 

Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome 

Marcos, onde muitos estavam reunidos e 

oravam" Atos 12.12

Todos nós gostamos de ser chamados pelo nome. É um 

sinal de inclusão. Sinal de que somos “conhecidos”. Mas 

quando Lucas, o autor do livro de Atos, citou essa mulher 

(Maria) pelo nome, ele teve que explicar quem ela era. 

Certamente ela não era muito conhecida: "Maria, mãe de 

João, que tinha por sobrenome Marcos".

Muitas pessoas ali deviam estar familiarizadas com 

Marcos, o sobrinho de Barnabé; o missionário assistente de 

Paulo. Mas poucos sabiam o nome da mãe de Marcos.

Maria não era famosa e certamente não era uma líder, 

mas, no seu aparente anonimato, ela teve um importante 

papel na igreja primitiva. Ela usava o que tinha para servir a 

Igreja em Jerusalém. Aparentemente Maria tinha uma casa 

grande, e foi nessa casa que, de acordo com o texto acima, 

muitos estavam reunidos para orar por Pedro enquanto ele 

se encontrava na prisão. E foi para a casa de Maria que Pedro 

se dirigiu quando foi milagrosamente liberto da prisão.

Às vezes somos tentados a nos comparar com outras 

pessoas e acabamos achando que não temos muito. 

Achamos que o nosso talento não é grande coisa; que os 

nossos dons não são tão úteis; que nossa capacidade de 

liderar não é suficiente.

Entretanto, quando colocamos o que temos no altar e à 

disposição da obra de Deus, ele nos orienta para que 

possamos usar o que dele recebemos. Assim trazemos glória 

para Ele e benção para a Igreja na qual fomos chamados para 

servir.

João Calvino foi o autor dessa frase inspiradora: "A mais 

alta honra na igreja não é governar, mas servir".

Bispo João Carlos

CELEBRAÇÃO DE 

PÁSCOA 2016

25/03/2016

Sexta-feira às 08h30

O tradicional café da Páscoa 

será nas dependências de 

nossa Igreja.

Pegue seu convite ao final dos 

cultos com a diaconia!

Participe trazendo itens de 

toalete:

- Sabonete;

- Escova dental;

- Pastas dental;

- Fralda geriátrica;

- Fralda infantil;

- Absorvente;

- Shampoo;

- Condicionador;

- Desodorante.

Encontro de Capacitação para Trabalho com Crianças

Louvamos a Deus por este evento que aconteceu no último sábado (27) com o tema: PARE, 

PENSE, SIRVA JESUS. Nosso obrigado a todos os voluntários, que trabalharam nesse 

encontro e aos nossos pastores que nos apoiaram. Tivemos a participação de igrejas de 

várias denominações, totalizando 160 servos(as) do Senhor que investiram um tempo 

especial de suas vidas para estarem nessa capacitação. 

“Então Jesus lhe disse: Tome conta de minhas ovelhas.”  João 21:15b

Flaviana Souza - Ministério Infantil 

Testemunho

O agir de Deus é algo extraordinário, a forma que o Espírito Santo trabalha vai além do 

raciocínio humano. Ao assistir um vídeo em que as crianças fazem um apelo para serem 

pastoreadas, fiquei impactada! Naquele momento os meus olhos espirituais se abriram, 

então pude perceber o quanto Jesus precisa do nosso sim ao seu chamado. Me inscrevi para 

a Capacitação e pela primeira vez não tive dúvida que estava no caminho certo. Desde a 

primeira oficina o Espírito Santo já começou a falar sobre os dons que Ele tem me dado e 

que por falta de entendimento não sabia como usá-los. Mas no decorrer da capacitação a 

paixão só aumentava testificando em meu coração a necessidade do serviço deste 

Ministério. Encerrou a minha busca, pois, Deus me mostrou onde devo serví-Lo. Agradeço a 

Deus por este Ministério e por seus colaboradores, Deus os usou poderosamente!

 Beatriz Gonçalves (Membro da IMCL)



Reunião da Planejamento 2016/2017

Na Reunião da CLAM que ocorreu no dia 21 de Fevereiro foram empossados os 

novos líderes da Igreja. Louvamos a Deus por aqueles que deixam a liderança do 

ministério, mas que continuarão servindo ao Senhor nos ministérios que foram 

chamados. Que os irmãos e irmãs estejam sempre em oração pela liderança da 

nossa Igreja.

0302 Notícias Aconteceu

12 de Março – Culto da Família

Venha com sua família para o culto com o tema: “Finanças na família”, 

ministrado pela Pra. Ruth. Será às 20h no Salão Social. Um tempo 

abençoado de Palavra, louvor e oração! Invista em sua família!

19 de Março – Ministração Ministério de Louvor

Convocamos todo o Ministério de Música da Igreja para uma Ministração especial às 15h 

no Templo pelo Ministério Toque de Poder.

18-20 de Março - Reencontro com Deus

Você que já fez o Encontro com Deus e deseja participar do Reencontro, faça sua 

inscrição durante a semana na secretaria/recepção da Igreja ou ao final dos cultos com 

os . As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas! Investimento 

R$ 120,00. 

Testemunho

Fui para o Reencontro sem saber o que me aguardava, mas sabia que, vindo de Deus, 

sempre seria construtivo. Senti uma grande mudança em uma área específica: 

SERVIÇO! Tive mais entendimento sobre o que seria esse servir, e eu sabia que, a partir 

daquele momento, iria fazê-lo de forma mais amorosa e dedicada. Agradeço a Deus por 

ter retornado do Reencontro com tanta vontade de efetuar o SERVIR, de fazê-lo com 

amor, e entendendo melhor os meios de efetuá-lo; e de perceber que, por me conhecer, 

se não fosse por Deus, teria a tendência somente de querer servir a mim, e não ao 

próximo. Glória a Deus!

Esse servir é pra aumentar o Seu Reino, e toda honra a Ele, pois é Ele quem opera tanto 

o querer quanto o efetuar. E, claro, não posso esquecer de dizer o quanto fomos 

lapidados nesse Reencontro, reforçando o caráter cristão em nós, lembrando-nos para 

vigiarmos nossas atitudes, pois somos espelhos. 

Valeu à pena entregar esse fim de semana pra essa lapidação!  

Mylle de Melo Souza

28 de Março – Concílio Local

No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da Igreja Metodista, 

convoco os membros da Igreja Metodista Central de Londrina a reunir-se em Concílio 

Local Ordinário no dia 28/03/2016 (Segunda-feira) às 19h30 no Templo. 

Pr. Fernando Cesar Monteiro

Cantina Missionária

Venha degustar um delicioso hambúrguer após os cultos de terças-feiras e abençõe as 

viagens missionárias!

Cesta da Páscoa – Obras de Misericórdia

O Ministério de Obras de Misericórdia pede aos irmãos e irmãs a doação de doces, 

bombons e balas para confecção das cestas de Páscoa da Tarde da Restauração. As 

doações poderão ser feitas até o dia 20/03.

laranjinhas

Romanos 8:35

RecadosTexto para reflexão

06 DOMINGO
Ivan Carlos Andreasa

07 SEGUNDA
Rosangela Nakad Cacione

08 TERÇA
Sencler Silva Filho

09 QUARTA
Jéssica Siqueira Barbosa

10 QUINTA
Paula Maciel Arruda
Nancy Terezinha Oldenburg Koch

11 SEXTA

12 SÁBADO

Agenda

Batismo no Ponto Missionário Chamonix

Em 28 de Fevereiro celebramos o primeiro Batismo no Ponto Missionário do 

Chamonix. Foi uma festa maravilhosa onde 07 vidas se renderam e confessaram 

publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Com a presença do Pr. 

Don Carlo e a cooperação da equipe de servos, foi um momento emocionante, tudo 

com muito carinho. O Batismo é sem dúvida a coroação de todo o trabalho 

missionário. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus.  

Nelson Lopes

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! 
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