
05 de Junho de 2016    23/2016

Fernando Cesar Monteiro
Don Carlo Rodrigues Reina

Ruth de Assis da Silva

Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Boletim DominicalAconteceu
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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 CONSUMADOR DA NOSSA FÉ

"Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, 
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, 
suportou a cruz, desprezando a afronta, e 
assentou-se à destra do trono de Deus" 

(Hebreus 12.2).

Você já parou para pensar em quantos projetos já começou 
e não terminou? Seja como indivíduo; seja como líder; seja 
como pastor/a, todos/as nós já tivemos essa experiência ao 
menos uma vez. No início ficamos entusiasmados e temos a 
impressão de que iremos até o final. Mas depois de algum 
tempo, por algum motivo, justificável ou não, deixamos aquele 
projeto e partimos para outro.

Abandonar um projeto uma vez ou outra não parece ser um 
problema tão sério, mas se você é bom/boa no sentido de 
começar algo, mas tem dificuldade de terminar, então precisa 
olhar com atenção para o testemunho de Jesus.

Jesus é o consumador da nossa fé. Ele completou 
(terminou; levou até o fim) a obra da salvação. Quando ele 
bradou: "está consumado" (está acabado; está terminado), a 
obra da salvação estava completa. A obra do Messias, 
profetizada no Antigo Testamento, estava completamente 
realizada. A tarefa de satisfazer à ira de Deus estava terminada. 
Ele havia concluído o trabalho destinado a ele.

O sangue de Jesus nos limpou completamente dos nossos 
pecados. Todo poder que precisamos para viver uma vida de 
santidade foi providenciado para nós através da cruz. Todas as 
bênçãos da vida eterna nos foram oferecidas através do 
sacrifício de Jesus. 

 Não há nada que possamos adicionar à obra de Jesus. A 
obra está consumada. O que precisamos é nos aproximarmos 
do santuário; do "trono da graça", com ousadia, a fim de 
buscarmos ajuda para vivermos uma vida de santidade e de 
testemunho cristão (Hebreus 10.19-23). Precisamos correr 
com paciência e perseverança a corrida que nos foi proposta, 
sem desanimar; sem parar no meio do caminho (Hebreus 12.1-
3).

O nosso chamado para aceitarmos a salvação junto com o 
nosso chamado ministerial (seja laico ou clérigo), definem o 
projeto (a tarefa) mais importante da nossa vida.
 Jesus terminou o projeto dele. Ele ajuda você a terminar o 
seu!

Na dependência do autor e consumador da nossa fé,
Bispo João Carlos

Implantação do Reencontro com Deus em Cassilândia/MS

No último fim de semana presenciamos a ação 
do Espír ito Santo no trabalho em 
Cassilândia/MS. Com a participação de 
aproximadamente 110 pessoas, vivemos o 
sobrenatural de Deus naquele lugar! Vidas 
foram restauradas e curadas para honra e 
Glória do Senhor! Em meio a muita comunhão, 
retornamos desta missão alegres pelos frutos!

Projeto Neemias em Goiânia

Foi impactante na vida dos jovens líderes da 8° Região e 
também nas nossas vidas, Deus agiu de uma forma simples e 
ao mesmo tempo sobrenatural, cura, convicção, identidade e 
intimidade foram as marcas desta edição. Louvamos a Deus 
pela Igreja Metodista Central em Goiânia que nos recebeu 
muito bem e também pela vida daqueles jovens que se 
dispuseram a receber mais do Senhor nesses dias de 
capacitação.  Deus seja Louvado!

Viagem Missionária ao Egito

A viagem ao Egito foi uma bênção. Continuamos a presenciar e a ouvir 
testemunhos do poder maravilhoso de Deus. Esse ano as conversões estiveram 
mais intimamente ligadas ao conhecimento e entendimento da palavra e não 
apenas às visões e experiências espirituais. No oriente médio, a igreja de Cristo 
continua unificada em um só corpo, independente de bandeira, pois eles crêem 
que a visão de todas as igrejas é a mesma, o que difere é o chamado de cada 
uma. Isso é encorajador, mas ao mesmo tempo, para nós brasileiros é muito 
desafiador. Convidamos a igreja a orar, buscar e pedir ao Espírito Santo direção 
sobre nossas atitudes e pensamentos, aquecendo nossos corações para que a 
reflexão se converta em ação e o reino de Deus cresça ainda mais.

Breno Rachid

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!

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
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RecadosTexto para reflexão

05 DOMINGO

06 SEGUNDA
Giovanna Panisio Oliveira

07 TERÇA
Natalia Bianca Sicuro Sardi
Ana Julia Gouvea Greca

08 QUARTA
Juliana dos Santos Flauzino Pucci
Hazem Emile Shukery Khoury

09 QUINTA

10 SEXTA
Mônica da Silva Yoshitake
Nancy Rodrigues

11 SABADO
Maria Luiza Manoel Poly

TUDO

“Todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando do dinheiro 

que tinham sobrando; ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que 

tinha para viver”.

 (Lucas 21:1-4; Mateus 16:24-28)

Vemos no texto de Lucas uma pequena passagem sobre uma viúva que, entre tantas 

outras pessoas, deu uma pequena oferta no templo, mas que não passou desapercebida 

por Jesus. Não vemos outros relatos sobre ela na Bíblia, não sabemos se ela tinha filhos e 

como era sua vida. Sabemos que ela era viúva, muito pobre e que deu tudo o que tinha 

para Jesus. 

Pensando no texto pastoral do último boletim, sobre Naamã, podemos observar um 

paralelo interessante. Quando Naamã foi falar com Eliseu, levou uma quantia enorme de 

bens para presentear o profeta, mas ele recusou o presente. Jesus, por sua vez, não 

impede a viúva de ofertar. Se fôssemos comparar a quantia que Naamã pretendia doar 

com as duas moedas da viúva, sem conhecer suas histórias, ficaríamos com a falsa 

impressão de que o primeiro estava doando mais de si do que a segunda. 

Isso nos leva a refletir sobre o que é tudo para Jesus. O tudo de Naamã era seu orgulho e 

reputação, e o tudo da viúva eram seus poucos recursos para se manter viva. O que Jesus 

pede para você quando te pede tudo? 

Dar o seu tudo para Jesus é um princípio muito difícil de se colocar em prática! Ao 

mesmo tempo, quando nos empenhamos nessa entrega, nossos olhos se abrem para a 

realidade do nosso irmão: nos tornamos mais compreensivos com suas lutas, 

entendendo que o tudo que cada um precisa entregar varia para cada pessoa, e que 

muitas vezes, uma mudança aparentemente pequena para nós custou um esforço 

enorme para o outro.

Permaneça firme na luta diária de entregar seu tudo para Jesus, entendendo que Ele, 

mais que ninguém, conhece seu coração e seu desejo de viver para Ele. A importância e 

as implicações dessa entrega são descritas por C.S. Lewis em seu livro Cristianismo Puro 

e Simples:

“Entregue-se, pois assim você encontrará a si mesmo. Perca a sua vida para salvá-la. 

Submeta-se à morte, à morte cotidiana de suas ambições e dos seus maiores desejos e, 

no fim, à morte do seu corpo inteiro: submeta-se a ela com todas as fibras do seu ser, e 

você encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada que você não deu chegará 

a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado dos 

mortos. Se você buscar a si mesmo, no fim só encontrará o ódio, a solidão, o desespero, a 

fúria, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, o encontrará; e, junto com ele, encontrará 

todas as coisas”.

Maria Fernanda Monteiro

Psicóloga - Membro 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! 

JUNHO - Feijoada e Cantina da Missão Amazônia
No mês Junho, o grupo de missionários do barco hospital 
em parceria com o ministério de comunicação e ministério 
da família realizará uma cantina e uma feijoada para 
abençoar a Missão Amazônia. A verba será destinada ao 
projeto do Barco Hospital (AM).
CANTINA : às terças-feiras teremos caldos e cachorro 
quente.
FEIJOADA: no dia 26/06 (domingo). Será servida apenas para viagem, das 
11h às 13h. Adquira seu convite após os cultos ou na cantina. Valor: R$ 20,00. 
Mais informações com Gina pelo fone: (43) 8457-2413.

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! Mais 
informações e inscrições pelo fone: (43) 9117-1631 com 
Pedro e Marina. Invista no seu casamento!

Encontro Regional de Jovens
Aconteceu nos dias 26 à 28 o Encontro Regional de Jovens na cidade de 
Cascavel/PR, onde 170 jovens da sexta região foram abençoados. Com a 
participação dos grupos de Louvores de toda região, podemos observar o 
poder de Deus ministrando o coração dos nossos jovens e o fortalecimento na 
conexão da igreja Metodista com a interação da juventude!

Saída Evangelística do Ministério de 
Homens em São Sebastião da Amoreira
Com o tema: “ONDE ESTÁ SEU IRMÃO?” Um 
grupo de irmãos da IMCL esteve na Igreja de 
São Sebastião da Amoreira, abençoando os 
irmãos de lá com amparo, cuidado, incentivo 
e troca de experiências. Foi um agir do 
Espírito Santo com muitos frutos!

Churrasco Missionário
Agradecemos a todos/as que ajudaram na realização do Churrasco Missionário; 
quer seja vendendo os convites, comprando, ajudando na preparação, etc. O 
nosso obrigado pela disposição de cada um, pelo voluntariado que sempre está 
disponível para ajudar. Tivemos a presença de 470 pessoas no evento. No 
próximo boletim apresentaremos relatório com receitas e despesas. Que as ricas 
bençãos do nosso Deus, esteja sempre presente em suas vidas e de suas 
famílias.

Agenda

Aconteceu
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