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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

Páscoa: Cristo Ressuscitou, Aleluia!

Há quase vinte séculos havia um 

homem que nasceu contrariando as leis 

da vida. E sua morte, contrariou as leis da 

morte.

Ele viveu na pobreza. Não teve 

riqueza nem prestígio social.

Em sua infância Ele assustou a um rei; na sua adolescência 

impressionou aos intelectuais do Templo; em sua maturidade 

comandou a natureza, caminhando sobre as ondas como se 

fossem paralelepípedos e pôs a dormir o mar revolto.

Ele não era dono de trigais ou frotas de pesca, mas podia pôr 

uma mesa que desse de comer a milhares, com pão e peixe de 

sobra.

Ele curou multidões sem medicamentos e nada cobrou por seu 

serviço.

Ele nunca compôs um hino, e, no entanto Ele tem fornecido o 

tema para mais cânticos que todos os outros combinados.

Ele nunca fundou uma universidade, mas todas as 

universidades combinadas não tem tantos alunos quanto Ele, 

estando sob sua orientação.

Ele nunca manteve um exército, nem disparou uma arma, e no 

entanto nenhum líder congregou tantos voluntários que, sob suas 

ordens, tem levado rebeldes a entregarem suas armas, 

bandeando-se para  seu lado, sem um só tiro.

Nunca fez psiquiatria, no entanto curou mais vidas 

desintegradas do que todos os médicos da terra.

Quando Ele morreu poucos puderam sepultá-lo e chorar sua 

partida.

Mas o sol cobriu-se de luto em sua escuridão. Embora os 

homens não parecessem se preocupar com sua cruz, a terra 

tremeu sob o peso desse pecado. Toda a natureza o honrou. Os 

pescadores o rejeitaram, mas a corrupção do mundo não pode 

apropriar-se de seu corpo. O solo empapado de seu sangue não 

pôde absorvê-lo em seu ventre.

Uma vez por semana as engrenagens do comércio e indústria 

param e multidões buscam lugares sagrados para ali, 

congregados, prestarem-lhe culto homenagem e respeito.

Só Ele Ressuscitou!!

Extraído

Churrasco Missionário

Nosso Churrasco 

Missionário está

chegando!

Adquirindo o convite você

contribui com as viagens

missionárias e saboreia um

delicioso churrasco!

Não fique de fora!

Data: 26/05/2016

Horário: 12h

Local: Chácara IMCL

Convites e informações 

com Betão pelo fone: 

9957-0438

Capacitação para o Ministério de Música

Nos dias 19 e 20 de Março, nossa Igreja recebeu o Ministério 

Toque de Poder da Igreja Metodista de São Paulo. Eles 

ministraram o Ministério de Música da Igreja no sábado a 

tarde e o culto de Jovens, no domingo ministraram no culto 

da manhã. Foram momentos em que experimentamos mais 

da presença e do amor do Senhor! 
Ricardo Cruz - Coordenador Ministério de Música

Reencontro com Deus

Também no último fim 

de semana, aconteceu o 

Reencontro com Deus!! Foi 

um tempo de renovo, de 

cura e ação do Espírito 

Santo  na  v ida  dos  

presentes!! Toda Honra e 

Glória ao nosso Deus!

Testemunho:

Este final de semana 
tive o privilégio de ser 
ministrada por essa 
família e confirmar no 
meu coração o quanto 
necessitamos buscar à 
presença de Deus e o 
c o n h e c i m e n t o  d a  
palavra para que a 
nossa vida seja canal 
de bençãos, através 
dos louvores e do 
t e s t e m u n h o  d a  
transformação gerada 
por Cristo, através do 
seu amor.

Lilian Marques
Membro do Ministério de 

Música IMCL 



0302 Notícias Pastoral

Amanhã - 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. 

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

Pr. Fernando Cesar Monteiro

01-02 de Abril – Acampadentro Infantil
Com o tema: “Jesus chamou? Estou aqui!”. Será aqui na IMCL, com 
o investimento de R$ 30,00 por criança. Papai, mamãe, titio, titia, vovô, 
vovó e responsável, não deixe de trazer sua criança! Inscrições com 
Flaviana: (43) 9617-3125/3327-1926 ou flavianafsouza@hotmail.com

02 de Abril - Jesus, Pizza e Rock
No dia 02 de Abril, o 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  
Mais uma edição do Projeto Neemias está chegando, 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
Vem aí nosso Encontro com Deus! As inscrições já estão abertas! Não perca esta 
oportunidade de ser tremendamente abençoado(a)! Investimento R$ 120,00. As 
vagas são limitadas. Faça sua inscrição na recepção da Igreja ou ao final dos cultos 
com os !

23 de Abril - Encontro de Rebeca's
Curso de Auto Maquiagem 
Neste dia teremos um Curso de Auto Maquiagem com a professora da 
Unopar do Curso de Estética e especialista em Cosmetologia para 
mulheres solteiras acima de 30 anos. Será na Igreja às 19h30.  
Informações e inscrições com Daniela: 3025-2854/9843-4363. 

02 de Abril - Não haverá Kings Kids
Devido ao Acampadentro Infantil, não teremos nosso encontro no próximo sábado 
(02). Nossas atividades retornam normalmente no dia 09/04.                                     

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

Isaías 25:8

RecadosTexto para reflexão

27 DOMINGO
Alyne Fernanda Leuch de Souza
Danielle Mendes Ribeiro

28 SEGUNDA
Ivan Ossaki Kuriki

29 TERÇA
Paulo Sérgio Ireno

30 QUARTA
Luan Aragão Bilac Costa

31 QUINTA
Marcos Roberto Ramos Mendonça
Luciani Cristina Coutinho Louza
Ana Beatriz Tavares Mascarenhas

01 SEXTA
Hans Werner Souza Humann
Cleusa Erilene dos Santos Cacione

02 SÁBADO

Agenda

O ESPÍRITO E A VIDA CRISTÃ

Além de atuar na conversão do homem, o Espírito age como dinamizador da 

vida do crente e da igreja. Vejamos:

◦O Espírito Santo capacita a pregar um evangelho que transforma.

Ao ouvirem o discurso de Pedro, as pessoas “compungiram-se em seu 

coração”, Atos 2:37. As palavras do apóstolo eram poderosíssimas e atingiram o 

alvo certo. Seu sermão tocou os ouvintes e não houve meras reações emocionais, 

mas sim mudanças reais e duradouras. Cerca de três mil pessoas se converteram. 

Isso não foi ação do homem, mas do Espírito Santo.

  O Espírito de Deus, que fora tão recentemente conferido por Cristo aos seus 

discípulos, cumprindo assim a sua promessa, é quem deve receber o crédito por tão 

profundas mudanças nos corações dos ouvintes da palavra, Zacarias 4:6.

◦O Espírito Santo proporciona o desenvolvimento integral da vida cristã.

  Na união com Cristo e na comunhão com o próximo. O Cristão torna-se 

participante de Cristo, Hebreus 3:14. Essa relação é cultivada pela ação do Espírito 

Santo. Cristo é a videira e nós estamos ligados a Ele pelo Espírito, João 15:5.

  Havia no primeiro século uma unidade muito grande da igreja com Cristo, o que 

resultava numa união fraterna entre os próprios crentes, Atos 2:42. Nessas 

condições há ambiente para o Espírito Santo agir.

◦Oração, fonte de desenvolvimento espiritual.

    A oração é a mais poderosa arma que temos a nosso dispor, como Cristãos. O 

Novo Testamento nos ensina que a oração é fundamental para o nosso bem estar 

espiritual. Jesus ensinou seus discípulos a orar, Mateus 6:6-9. Tiago afirmou que os 

crentes oravam mas não recebiam o que haviam pedido porque pediam mal.       

Tiago 4:3. Paulo disse que pela oração e pela súplica nossas petições devem ser 

conhecidas diante de Deus, Filipenses 4:6.

PARA MEDITAR NA SEMANA

Segunda     O Espírito Santo mostra nosso interior  At 8:18-22 

Terça        Buscando  comunhão com o Espírito Ef 4:3

Quarta       O Espírito nos auxilia na prática da oração Rm 8:26-27

Quinta Oração segundo a vontade do Senhor I Jo 5:14

Sexta      Vivendo em constante oração At 2:42

Sábado       Orar com entendimento e com o espírito I Co 14:15

Domingo     A comunhão com o Espírito gera transformações Cl 4:6

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


	Página 1
	Página 2

