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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

ESCREVA NA AREIA

“Porque, se perdoardes aos homens 

as suas ofensas, também vosso Pai 

celeste vos perdoará; Se, porém, 

não perdoardes aos homens (as 

suas ofensas), tampouco vosso Pai 

vos perdoará as vossas ofensas.” Mateus 6:14-15

Diz uma lenda que dois amigos viajavam pelo deserto e, 

em um determinado ponto de viagem discutiram. Na 

discussão um deles esbofeteou o outro. O outro, agredido e 

ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia:

- Hoje, meu melhor amigo, me bateu no rosto.

Seguiram a caminhada e chegaram a um oásis onde 

resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado 

começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo que antes o 

havia agredido. Ao recuperar-se pegou um estilete e 

escreveu numa pedra: 

 - Hoje, meu melhor amigo, salvou-me a vida. 

Intrigado, o amigo lhe perguntou:

  - Por que depois que lhe bati, você escreveu na areia e 

agora escreveu na pedra?

Sorrindo, o outro amigo lhe respondeu:

-Quando alguém nos ofende, devemos escrever na areia, 

onde o vento do esquecimento e do perdão se encarrega de 

apagar. Porém, quando nos faz algo de bom, deveremos 

gravar na pedra da memória do coração, onde vento nenhum 

do mundo poderá apagar.

Extraído

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.

Aniversário de 25 anos do Campo Missionário União da Vitória

No último domingo (13), celebramos o aniversário do Campo União da Vitória, 

onde fomos ministrados pelo Bispo João Carlos. Com a presença do Pr. Don 

Carlo e os membros da comunidade, o Pr. Fábio compartilhou a alegria de ser 

participante da história desta Igreja. Um projeto de Deus que tem crescido e 

dado frutos! Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus!!

ACAMPADENTRO INFANTIL - JESUS CHAMOU? ESTOU AQUI!

Nos dias 01 e 02 de Abril, teremos o nosso Acampadentro Infantil 

com o tema: ‘‘Jesus chamou? Estou aqui!’’. Será aqui na IMCL, e 

tem um investimento de R$ 30,00 por criança. Você papai, mamãe, 

titio, titia, vovô, vovó e responsável, não deixe de trazer sua criança. 

Será um momento de crescimento espiritual na linguagem delas. 

Dúvidas e Inscrições com Flaviana - (43) 9617-3125 ou (43) 3327-

1926, também pelo email: flavianafsouza@hotmail.com
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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 28/03/2013 (Segunda-feira) às 19h30 no Templo. 

Pauta: Plano de Ação - Calendário de Atividades - Orçamento Programa 2016/2017

Pr. Fernando Cesar Monteiro

Não haverá Kings Kids

Devido ao feriado e o Acampadentro Infantil, não teremos nosso encontro nos 

próximos sábados (26/03 e 02/04). Nossas atividades retornam normalmente no 

dia 09/04.

02 de Abril - Jesus, Pizza e Rock

No dia 02 de Abril, a grupo de Jovens (Sinaleiro) realizará mais uma 

edição do Jesus, Pizza e Rock. Vamos ter um momento de comunhão 

com toda a Igreja, com muita pizza, rock e claro, Jesus não vai faltar. 

Os convites podem ser adquiridos aos Sábados, após o culto de 

Jovens, por R$ 15,00. Não fique fora dessa.

08-10 de Abril - Projeto Neemias para  

Vem aí mais uma edição do Projeto Neemias, agora para 

Adultos. Participe desse encontro de DESPERTAMENTO  e 

CAPACITAÇÃO ministerial. Será na Chácara da IMCL, com um 

investimento de R$ 85,00. Inscrições e Informações com o 

Cristiano, pelo email projetoneemiasdasexta@gmail.com ou 

pelo fone (43) 9690-2799. 

15-17 de Abril - Encontro com Deus

Está chegando o Encontro com Deus! As inscrições estão abertas! Não perca esta 

oportunidade de ser tremendamente abençoado(a)! Investimento R$ 120,00. As 

vagas são limitadas.

 Você que é membro da Igreja, fez o Encontro com Deus, o 

Reencontro, está participando de um grupo de discipulado e quer trabalhar como 

laranjinha, entre em contato com Thalita pelo fone (43) 9117-1606.

23 de Abril - Encontro de Rebeca's

Solteira feliz. Uma mulher de Deus!

Neste dia em especial e vagas limitadas (10 mulheres), teremos um 

Curso de auto maquiagem com a professora da Unopar do Curso de 

Estética e especialista em cosmetologia. Informações e inscrições 

com Daniela pelo fone: 3025-2854/9843-4363. 

Novas Turmas de MMI (Casados para Sempre)

Aos casais que ainda não fizeram o Curso Casados para Sempre, 

iniciaremos novas turmas! Entre em contato com Adriano e Tina 

pelos fones (43) 9912-8850/3027-1217 e faça sua inscrição!

Adultos

Laranjinhas:

Filipenses 4:9

RecadosTexto para reflexão

20 DOMINGO
Fábio Luis Finotti
Daniel Ruiz

21 SEGUNDA
Ilamar Guimarães Garcia

22 TERÇA

23 QUARTA
Maria José Lima de Miranda
Cristiane Panísio

24 QUINTA
Cicera Ap. Nascimento Fernandes

25 SEXTA
Adriano Francisco da Silva

26 SÁBADO
Marcelo Kloster Junior
Benedito Pascoal de Assis

Agenda

O ESPÍRITO SANTO E A SALVAÇÃO

  O Espírito Santo exerce um papel fundamental na salvação do homem, 

levando o incrédulo a reconhecer seus pecados e a voltar-se para Deus. Veja como 

isso ocorre:

A) O arrependimento. Esta é a principal exigência para que haja perdão 

dos pecados, At. 2:38. O arrependimento é sinal de que a pessoa está passando 

pelo processo de conversão, resultado do trabalho do Espírito Santo no coração 

humano. Isso é fundamental porque, morto em seus delitos e pecados, Ef. 2:1-3, o 

homem não tem condições próprias de voltar-se para Deus. Sua natureza, 

corrompida pelo pecado, impede-o de aproximar-se do Senhor.

 O arrependimento é caracterizado como uma mudança de pensamentos e 

de atitudes, Rm. 12:1-2. O homem abandona o seu pecado, o antigo “eu” e sua 

rebeldia contra Deus. Há, portanto, uma mudança de opinião, uma inversão de 

conceitos, uma tomada de posição na vida espiritual, uma mudança radical de 

pensamento que surge da convicção de pecado. Toda esta virada para um caminho 

novo é trabalho do Espírito Santo. Zaqueu, o publicano, é exemplo disso. 

Espontaneamente, ele resolveu dar aos pobres metade de seus bens e, se houvesse 

defraudado alguém, restituir-lhe-ia quatro vezes mais, Lc. 19:8.

B) Arrependimento e novo nascimento. O arrependimento e o novo 

nascimento estão intimamente ligados, ambos ocorrendo mediante a ação divina.

 Jesus ensinou que a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do 

pecado, da justiça e do juízo, Jo. 16:8-11. Nesse processo ocorre a conversão e o 

novo nascimento. Em diálogo com Nicodemos, Jesus disse: “Aquele que não nascer 

da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus”, Jo. 3:5. Em Tito 3:5 Paulo 

afirma: “Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua 

misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito 

Santo”. Após esse processo, a pessoa de Cristo ocupa o lugar central na vida do 

convertido. Os bens materiais, os ideais humanos, etc, ficam para trás, colocados 

em segundo plano.

PARA MEDITAR NA SEMANA

Segunda     Um verdadeiro arrependimento Lc. 19:1-10 

Terça        Uma falsa conversa At. 8:14-25 

Quarta       O pecado anula a comunhão com Deus e com o irmão Gn. 4:1-11

Quinta Os dons para edificação da Igreja I Co. 14:1-12

Sexta      A intercessão do Espírito Santo Rm. 8:26-30

Sábado        O Espírito não faz distinção de pessoas At. 10:34-44

Domingo      A operação do Espírito na Igreja Primitiva At. 2:37-47

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! 
Recados
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