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Rosmeire Pereira da Silva

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens e AMAS

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

Aconteceu

Segunda-feira - Pr. Don Carlo
doncarlo@metodistalondrina.com.br

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br

Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

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

MARIA

"Saudai a Maria, que trabalhou muito por 

nós" Romanos 16.6

Todos nós conhecemos a galeria dos 

exemplos de fé de Hebreus 11. Esse capítulo 

menciona um grande número de 

personagens do Antigo Testamento que se tornaram 

famosas pelo seu testemunho de fé e fidelidade. Nomes 

como Noé; Abraão, Moisés e tantos outros. Romanos 16, 

entretanto, nos apresenta outra galeria de personagens que 

contribuíram para o avanço do Reino de Deus. A maioria dos 

nomes mencionados nesse capítulo (35 nomes) não é 

mencionada em nenhum outro lugar na Bíblia. Mesmo 

assim, cada uma dessas pessoas impactou a vida de Paulo e 

da igreja que se reunia em Roma.

No versículo 06 encontramos o seguinte: "Saudai a 

Maria, que trabalhou muito por nós". Quando se menciona o 

nome 'Maria' na Bíblia, logo pensamos na mãe de Jesus; na 

irmã de Lázaro ou em Maria Madalena. Mas essa Maria citada 

por Paulo em Romanos, não é citada em qualquer outro 

lugar na Bíblia. Ela era uma discípula dedicada na igreja local 

de Roma. Entretanto, seu trabalho foi tão impactante que 

Paulo faz uma saudação especial a ela no final de sua 

epístola.

O que a fez se distinguir? Ela "trabalhou muito por 

nós". Não sabemos qual o trabalho específico. Mas seja lá o 

que fez, foi com intensidade. Ela trabalhou muito. Essa 

ênfase parece ser proposital. Que benção essa 

(desconhecida) Maria deve ter sido para a igreja em Roma, 

servindo os demais discípulos.

No decorrer da história da igreja, encontramos muitas 

pessoas como essa Maria. Pessoas comuns, usando seus 

dons e talentos para contribuir na edificação desse 

organismo maravilhoso chamado Igreja de Cristo.

Prestemos atenção nas 'Marias' existentes em nossas 

igrejas locais e, a exemplo do apóstolo Paulo, busquemos 

reconhecer e valorizar essas pessoas, muitas vezes 

anônimas, que Deus decidiu usar para abençoar a sua 

Igreja.
Bispo João Carlos

PIQUENIQUE DA FAMÍLIA

Aconteceu no último fim de semana nosso piquenique divertido em 

família! No sábado a noite alguns corajosos, devido ao frio, dormiram em 

barracas com suas famílias. No domingo, com um dia ensolarado, tivemos um 

tempo precioso de devocional, café da manhã, seguido de muita diversão, 

natureza e muito  espaço para as crianças brincarem! 

Em meio a comunhão saboreamos um delicioso almoço, preparado e 

servido por pessoas que fazem diferença e história. Uma combinação mais que 

perfeita para curtir em família!

Coordenação - Ministério de Família

Anotações
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RecadosTexto para reflexão

08 DOMINGO

09 SEGUNDA
Sonia Maria Sartori Renucci

10 TERÇA
Zeni Rodrigues Escobar
Ricardo Vinicius de Oliveira Cruz
Nelci Veloni
Eudes Dias

11 QUARTA
Kauana Queiroz de Souza
Eric Fernandes Lanza
Tatiane Victor Issa
Alanis Isabele London Garcia

12 QUINTA

13 SEXTA
Sueli Pedroso

14 SÁBADO
Cristiano Souza de Almeida

Vida de oração da Igreja

“Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, 

orações, intercessões e ações de graças por todos homens” 

I Timóteo 2:1

Intercessão é uma obra na qual a Trindade está envolvida. 

Jesus diante do Pai, como intercessor por excelência, “vivendo 

sempre para interceder por eles” (Hb 7:25), e o Espírito Santo 

aqui na terra através de nós, nos ensinando, “porque não sabemos o que havemos 

de pedir como convém” (Rm 8:26).

Oração e intercessão são atos de misericórdia como fruto dos atos de piedade. 

Alguém que, tendo experimentado o poder da oração em sua própria vida, dispõe 

seu conhecimento e o próprio coração a favor de vidas.

Como ato de misericórdia, a intercessão não se limita à obra dentro das “quatro 

paredes” da igreja, mas alcança o próximo, o necessitado, as autoridades, os 

projetos, a missão, por entender que por tudo Jesus já pagou o preço.

Sendo a oração um exercício vital para a espiritualidade, em direção à 

maturidade, temos testemunhado que pessoas dedicadas à vida de oração e 

maduras espiritualmente percebem com mais clareza e assumem com muita 

disposição sua parcela na obra de edificação da igreja. No decorrer da história da 

igreja, homens e mulheres que desenvolveram um ardor pela vida de oração foram 

grandemente usados na missão.

Quando falamos de vida de oração, falamos do que pode ser gerado, 

desenvolvido, frutificado. É mais que conhecer ou falar. É praticar!

Prática requer disciplina, para surtir o efeito desejado. Sabemos que não se faz 

um instrumentista de uma hora para outra, isso requer dedicação, disciplina e 

perseverança.

No desafio de orar, motivo você a este privilégio de orar em favor de sua vida, seu 

crescimento espiritual, em favor do crescimento da obra.

Temos presenciado a prática da oração na vida da igreja, através de homens e 

mulheres que desenvolveram um ardor pela vida de oração. 

Freqüentemente o Ministério de Intercessão e Sociedade de Homens tem 

promovido vigílias, campanhas, reuniões de oração que tem sido preciosos para os 

participantes, e atendido assim as necessidades da igreja como ato de misericórdia e 

amor.

Convido você querido(a) membro a participar desses momentos de oração!

 

“A oração é uma arte e só o Espírito Santo pode nos ensinar” (Spurgeon)

Pastora Ruth de Assis da Silva

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! 

13-14 de Maio - Ogro’s Day

Nos dias 13 e 14 de Maio, o grupo de jovens estará realizando na 

chácara um momento só para os homens. Será um fim de semana 

de comunhão entre os irmãos e com Deus. O investimento será de 

R$ 30,00. Inscrições com o Diego pelo (43) 8445-5291.

14 de Maio – Culto da Família

Venha com sua família para o nosso culto com o tema: “Surpreenda-

me”, ministrado pelo Pr. Don Carlo. Será às 20h no Templo. Um 

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

família!

15 de Maio - Dia Nacional da Oferta Missionária

A Campanha Nacional da Oferta Missionária tem contribuído 

para a expansão do Reino de Deus nas Regiões Missionárias 

da Amazônia e do Nordeste. Na REMNE, parte dos valores 

serão destinados para fortalecer a presença metodista nas 

cidades de Maceió, Alagoas e Feira de Santana, na Bahia. Na 

REMA é criar recursos para enfrentar as longas distâncias 

entre os Campos Missionários. 

A Expectativa Nacional é de R$ 750.000,00 (setecentos e 

cinqüenta mil reais). Ore, Doe, Abençoe!

26 de Maio – Churrasco Missionário

Não fique de fora! Adquirindo o convite você contribui com as 

viagens missionárias e saboreia um delicioso churrasco!

Horário: 12h – Na chácara da IMCL

Convites e mais informações com Betão pelo fone: 

(43) 9952-0438 ou na recepção da Igreja.

Escola Bíblica Dominical 

Iniciamos um estudo Bíblico sobre o Livro de Lamentações de Jeremias! Convidamos 

toda Igreja a participar deste tempo precioso de busca e conhecimento da Palavra!

Reforma do Prédio de Educação Cristã

Estamos realizando uma Campanha para Continuação da 

Reforma do Prédio de Educação Cristã. Queremos alcançar R$ 

180.000,00 até 31/07/2016 para reformas internas, 

externas e pintura do prédio. Pegue um envelope da campanha 

e participe!

Atendimento Pastoral

“Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, 

ungindo-o com azeite em nome do Senhor” (Tiago 5:14)

Se você está passando por uma enfermidade ou sabe de alguém enfermo e 

necessita de uma visita, entre em contato pelo fone: 3324-7768 e agende um 

horário. 

Agenda
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