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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

Ações Missionárias da IMCL

“Mas recebereis a virtude (poder) do Espírito Santo, que há 
de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos 

confins da terra” 
(Atos 1:8)

Cumprindo a ordem do Ide de Jesus em Mateus 28:19-20, os 
meses de Maio, Junho e Julho serão de intensa atividade 
missionária. Irmãos(ãs) estarão na cidade e também fora de 
Londrina à serviço de Deus! Contamos com suas orações para 
que a igreja local continue expandindo os caminhos da 
Missão.

Viagem para o Egito – Ministério Nação da Cruz
Nos dia 21 a 28 de maio, o irmão Breno Francovig Rachid 
(coordenador) e equipe, estarão em missão na cidade do 
Cairo, Egito. A viagem organizada pelo Ministério Pastoral em 
parceria com o Ministério Nação da Cruz atende aos seguintes 
propósitos: acompanhar o avanço da igreja no Oriente Médio, 
buscar motivação espiritual por meio de testemunhos de ex-
muçulmanos convertidos ao cristianismo e elaborar o 
planejamento para 2017. Além disso, Breno também visitará 
os vilarejos de Der Biad e EzbetMorkos, ao sul do Cairo para 
estabelecer parceria com as igrejas locais visando o envio de 
pessoas na área da saúde por meio dos trabalhos 
desempenhados pelo Ministério Nação da Cruz.

Reencontro com Deus em Cassilândia (MS)
De 27 a 29 de maio, o Ministério de Células levará um grupo 
de aproximadamente 20 pessoas para auxiliar na implantação 
do Reencontro com Deus na Igreja Metodista de Cassilândia 
(MS). Além da equipe da IMCL, espera-se a participação de 22 
laranjinhas locais que vieram até Londrina se capacitar para 
trabalhar na obra. Desta forma, a missão pretende consolidar 
os trabalhos de Encontro com Deus que começaram no início 
de 2014 naquele lugar. 

Ministério de Homens – São Sebastião da Amoreira
No final de semana dos dias 28 e 29 de maio, um grupo do 
Ministério de Homens fará um trabalho evangelístico na Igreja 
Metodista de São Sebastião da Amoreira. O objetivo, segundo 
coordenador Everaldo Bernardino, é oferecer uma troca de 
experiências promovendo, desta forma, o crescimento 
espiritual tanto da igreja quanto da equipe. Para isso serão 
realizadas visitas aos lares, pregação, intercessões e 
ministrações em escola dominical. 

Capacitação do Ministério de Intercessão e Libertação

Os membros do MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO E LIBERTAÇÃO estiveram reunidos na chácara neste fim de 

semana em acampamento, cujo tema foi “VENCENDO AS LIMITAÇÕES ATRAVÉS DA ORAÇÃO”. 

Compartilharam a palavra conosco nosso irmão Anderson Gomes e o Pr. Wendell Conde, palavras “rhema” 

do coração de Deus! Foi tudo tão simples e aconchegante como é a Casa do Pai... Com unidade e amor... 

Fomos tremendamente abençoados e renovados... Creio que todos experimentaram a Shekinah do 

Senhor de maneira pessoal... Experiência maravilhosa que marcou nossos corações. Agradecemos aos 

irmãos que cooperaram conosco de forma direta ou indireta, e principalmente a equipe da cozinha, e 

equipe do Ministério Infantil! A Deus toda a glória, honra, louvor, adoração e nossa gratidão!

Continua na pág. 02

NOSSA
MISSÃO

Apresentar a todos o nosso 

maravilhoso Salvador e 

Senhor Jesus Cristo, 

o único caminho para Deus.

Pregar a Palavra de Deus 

em todos os lugares, ensinar 

as pessoas a amar, 

guardar e obedecê-la.

Integrá-las ao corpo de 

Cristo, possibilitando a todos 

o conhecimento e a 

descoberta de seu dom 

espiritual, para poderem 

exercer seu ministério e 

frutificar.

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Células

Alexandre Brianez

Jurandir Sérgio de Souza

Secretaria e Administração

Eudes Dias

Tesoureiro

Cilonice Santos Antunes

Comunicação e MKT

Flaviana F. de Souza

Crianças

Manoel Nascimento e
Maria Rita Silva

Diaconia

Rita de Cassia R. Oliveira

Ensino

Ministério Pastoral

Família

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Aline Siqueira Pedroso

Juvenis

Ricardo V. de O. Cruz

Música

Nelson Luiz

Missões

Rosmeire Pereira da Silva

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens e AMAS

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

Talvez seja a primeira vez que você vê algo sobre o Coração Aquecido, e se pergunte o 

que é. No dia 24 de Maio, lembramos do Coração Aquecido de John Wesley, veja um trecho do 

seu diário:

“Cerca das oito e quarenta e cinco, enquanto ouvia a descrição que Lutero fazia sobre a 

mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de 

maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação e 

que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e que 

me havia salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo meu poder por aqueles 

que, de uma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de 

todos os presentes o que, pela primeira vez, sentia em meu coração" (Diário de John Wesley, 

24 de Maio de 1738). É incrível saber como ocorreu esse despertar para a missão na vida de 

John. Se você quiser saber mais da história de John Wesley e do Metodismo, assista “Wesley: 

um coração transformado”. 

Lucas Reina

24 de Maio - Dia do Coração Aquecido
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22 DOMINGO
Antonio Florentino de Paula
Fernando Paulo Smaniotto

23 SEGUNDA
Karoline da Cruz Cassins Freire

24 TERÇA

25 QUARTA
Leticia Gil Goreske de Moura
Maycol Willian de Assis
Vinicius Nogueira Costa

26 QUINTA
Maria Graziele Bernardi
Isabely Caroline Ribeiro Gomes

27 SEXTA
Marcos Antonio Tolomeu
Flavia Oliveira Ortega

28 SÁBADO

Projeto Neemias na Inglaterra

A convite do CIEMAL (Conselho das Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina e 
Caribe), o Projeto Neemias - representados por Cristiano Kreuscher, Maria Fernanda 
Monteiro e Felippe Regis - estará na Inglaterra, entre os dia 01 a 14 de Junho, e 
depois na cidade de Manchester participando de trabalhos com a Igreja, para oferecer 
aos jovens metodistas ingleses uma troca de experiências. A viagem faz parte do novo 
programa do CIEMAL que visa estabelecer uma parceria entre jovens da América 
Latina e jovens ingleses. O projeto será apresentando durante a “Conferência Mundial 
de Missões com enfoque na América Latina” e, de acordo com Cristiano, trata-se de 
uma oportunidade importante para compartilhar tudo o que Deus tem feito com os 
jovens por meio do Projeto Neemias.

Projeto Escola da Vida 

Nos dias 11 a 17 de Junho, o projeto Escola da Vida estará fazendo missão no Colégio 
Estadual Tiago Terra no bairro União da Vitória. Levará o Evangelho para 300 alunos e 
professores, através de atividades como Curso de redação, onde os alunos são levados 
a abrir o coração e escreverem cartas para Deus; Palestras com temas que resgatam 
valores e princípios; Eventos Culturais como teatro, skate, banda e testemunhos de 
pessoas que tiveram suas vidas mudadas pelas Boas Novas de Cristo. O Projeto conta 
com voluntários e será acompanhado pela Igreja do União da Vitória.

Saída Missionária do Kings Kids no campo União da Vitória

No dia 02 de Julho, um grupo de aproximadamente 50 crianças e juvenis do Kings 
Kids, fará uma saída evangelista no ponto missionário do União da Vitória (zona sul). 
Segundo o coordenador, Betinho Cidade, o intuito é fortalecer o ponto por meio de 
atividades que serão realizadas da parte da manhã até a noite. A programação conta 
com uma saída evangelística nas casas durante a parte da manhã e atividades com 
música teatro e dança no período da tarde. O encerramento à noite fica por conta do 
culto em que será ministrada palavra pelo Pr. Fábio Paprotzki.

Julho para Jesus

No período de 17 a 23 de Julho, alguns irmãos da IMCL, estarão em missão no Projeto 
Missionário Julho para Jesus que neste ano acontecerá na cidade de Campo Largo/PR.

Viagem Missionária para a Estônia

O líder da Sociedade de Jovens, Mylle Melo Souza, estará de 23 de julho a 9 de 
agosto em viagem para Estônia. A missão se dá em parceria com a agência Malta que 
tem por finalidade levar jovens do mundo todo para fortalecimento e capacitação da 
igreja na Estônia. Em 18 dias serão realizadas diversas atividades voltadas para os 
jovens locais como pregação, ministração, enfim, tudo que leve ao aprofundamento da 
Palavra. Para Mylle, esta é uma oportunidade diferente de servir a Deus e também um 
caminho para confirmação do seu chamado. 

Viagem Missionária Barco Hospital Metodista (AM)

Entre os dias 24 a 30 Julho, uma equipe de 20 pessoas, entre membros da igreja de 
Londrina, Ibiporã e Assaí, estará à bordo do Barco Hospital Metodista. A missão que 
será realizada no estado do Amazonas tem por objetivo levar o amor de Deus às 
comunidades indígenas e ribeirinhas, por meio da Palavra e de ações sociais na área da 
saúde, educação e desenvolvimento espiritual. O BHM existe há 15 anos e opera de 
janeiro à setembro. O projeto depende de equipes voluntárias, de doações financeiras 
e de remédios para continuar abençoando o povo da Amazônia.

Gina Mardones

Ministério de Comunicação/IMCL

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! 

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 informações com Betão pelo fone: (43) 9952-

0438 ou na recepção da Igreja.

03-05 de Junho - Acampamento de Inverno - JUVENIS

Com o tema "Nova Identidade", nosso acampamento 

acontecerá no Espaço de Convivência Metodista nos dias 3, 4 

e 5 de Junho, com início no dia 3, sexta-feira, às 18h. O 

encontro tem um investimento de R$ 100,00. Você, que tem 

entre 12 e 17 anos é nosso convidado. 

Para inscrições e informações, entrar em contato com a 

Aline, pelo (43) 9699-3898.

11 de Junho - Encontro de Casais

Vem aí nosso Encontro de Casais! Será na chácara da Igreja 

com o Tema: “Polindo a Aliança, Renovando o Amor” 

ministrado pelo Pr. Carlos Cesar de Cornélio Procópio. 

Investimento R$ 150,00. Faça sua inscrição com o ministério 

de família ao final dos Cultos ou na recepção da Igreja! Invista 

no seu casamento!

Homens ao Máximo

Estão abertas as inscrições para novas turmas do Curso Homem ao Máximo. Este 

Curso revela o plano de Deus em relação à identidade e às responsabilidades do 

homem, descobrindo o propósito de Deus para sua vida e sua família. 

Informações e inscrições com Everaldo pelo fone: (43) 9629-8539. 

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!

Choro Novo

Nasceu em 23/04/2016 a linda Lara Rodrigues Sawasaki, 

com 3,470Kg e 47,5 cm. Parabéns aos papais Wellington 

e Camila Sawasaki pela benção do Senhor!

Agenda

Recados

Continuação da pág. 01
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