
03 de Julho de 2016    27/2016

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

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

19h30 Culto de Oração, 
Libertação e Cura

19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Discipulado p/Mulheres
15h 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

Dia do Brinquedo – Culto Infantil

O dia do brinquedo no culto infantil foi TREMENDO, agradeço muito a 

participação e colaboração dos pais, ajudando seus filhos na escolha dos 

brinquedos e no investimento na vida de cada pequeno trazendo-os para casa 

do PAI celestial. Tivemos a participação de 72 crianças, entre 2 e 11 anos.

 O objetivo do culto do brinquedo é proporcionar as crianças momentos de 

partilhar as experiências de viverem com alegria no reino de Deus, amando uns 

aos outros como Cristo nos ama. Foi impactante ver os pequenos adentrando 

na igreja com um sorriso no rosto se sentindo acolhidas  na casa do PAI.

"...Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me 

recebendo...” Marcos 9:37

Flaviana F. Souza
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 com 

a Diaconia e participe!

O PREÇO DO DISCIPULADO

“Então disse Jesus: Se alguém quer vir após 

mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e 

siga-me.” Mateus 16:24

Ser discípulo de Jesus tem um preço. Esse foi um dos temas abordados por 

Jesus no Sermão do Monte (Mt 7:13-14). Diz o Senhor Jesus que há dóis 

caminhos. Um é espaçoso, não exige renúncia e leva à perdição. Outro é estreito. 

Este é o caminho a ser seguido pelo discípulo.

O Discipulado e a renúncia

A palavra-chave na vida do discípulo de Jesus é renúncia (Mt 16:24-26). Foi 

assim com os doze homens escolhidos para o apostolado. Deixaram as suas 

atividades cotidianas para seguir a Jesus (Mt 3:18-22).

Renúncia envolve resignação, rendição, concessão, libertação, entrega total. 

Renúncia não é um processo fácil. É diária, contínua e dolorosa, mas é a direção 

correta que temos que tomar para experimentarmos a plenitude de Deus. A 

renúncia é o estreito caminho que temos que percorrer como preço de ser e fazer 

discípulos. O discípulo precisa:

Renunciar a velha vida e o pecado (Jo 5:14; 8:11)

Jesus orientava seus seguidores a renunciar o pecado e a mudar de vida. Ser 

discípulo significa passar pelo novo nascimento (Jo 3:3). No episódio de João 8:1-

11, foi exatamente o que aconteceu. A mulher que até então vivia no adultério foi 

totalmente perdoada por Jesus. O preço que ela tinha a pagar era, a partir daquele 

momento, renunciar seu pecado e viver uma nova vida se quisesse ser uma 

seguidora do Senhor.

Renunciar a si mesmo (Mt 16:24-25)

Esse talvez seja um dos maiores preços do verdadeiro discipulado, pois 

envolve a renuncia daquilo que somos e queremos ser para que prevaleça em nós 

a vontade divina. Negar-se a si mesmo implica deixar de lado interesses pessoais; 

é dizer sempre sim à vontade de Deus e sempre não à nossa. A renúncia ao “eu” é 

requisito indispensável ao discípulo.

Renunciar a religiosidade que não nos aproxima de Deus (Jo 

3:1-10)

O homem é, por natureza, um ser religioso. Por isso, é levado a procurar uma 

divindade para adorar, seja ela qual for. Mas isso nunca garantirá o encontro com o 

verdadeiro Deus. Nicodemos foi encontrar-se com Jesus, achando que a sua 

posição religiosa era suficiente para agradar ao Senhor. Mas, de imediato, Jesus 

deixou bem claro que Nicodemos precisava renunciar sua religiosidade para 

assumir o papel de discípulo.

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Células

Alexandre Brianez

Jurandir Sérgio de Souza

Secretaria e Administração

Eudes Dias

Tesoureiro

Gabriel de Freitas Soares

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

continua na pág. 02
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03 DOMINGO

04 SEGUNDA
Rosana Aparecida Barreto Masi

05 TERÇA
Ana Paula Pereira

06 QUARTA
Eder Vinicius da Silva
Joelma Boguceski Costa
Tatiane Amaro Salvador

07 QUINTA
João Pedro Guimarães Barros

08 SEXTA
Maria de Fátima Oliveira

09 SÁBADO
Vittória Alves Dias
Ilan Gonçalves Oliveira

O DESAFIO DE FAZER DISCÍPULOS
Mateus 28:19-20

O que é discipular? 
O discipulado é um longo processo que se inicia na conversão da pessoa e se 

estende por toda a vida, até que gradativamente seja feita semelhante a Cristo (Ef 

4:13).
A ordem de Jesus: “fazei discípulos”

Quando nos tornamos seguidores de Jesus, dele recebemos a sublime tarefa de 

fazer discípulos (Mt 28:19-20). A ordem não foi dada à multidão, mas aos discípulos.
Só pode discipular quem tem disposição para aprender (Mt 11:29)

Para fazermos discípulos precisamos, antes, ser discípulos fiéis. Para sermos 

discípulos, e conseqüentemente discipuladores, precisamos ter muita disposição 

para aprender e seguir as lições ensinadas pelo Senhor Jesus (I Pe 2:21; Fp 2:5,8).
Só pode discipular quem está pronto a obedecer (Jo 8:31)
Jesus foi enfático ao argumentar que aqueles que quisessem ser seus seguidores 

teriam que ter disposição para obedecer seus precioso ensinamentos (Jo 15:10,14). 

Sem obediência não há aprendizado e sem aprendizado não há discipulado.
Discipular é muito mais que ministrar a alguém uma série de estudos. Discipular 

é transmitir ao novo convertido a vida que recebemos de Jesus, é viver na prática os 

verdadeiros ensinos do Senhor.
Tiago adverte seus leitores de que, ao vivermos o Cristianismo apenas na teoria, 

sem prática, não passamos de meros enganadores de nós mesmos, sem nenhuma 

identidade (Tg 1:22-24).
Extraído

Com a colaboração de profissionais missionários, o projeto percorre 

comunidades indígenas e ribeirinhas, levando atendimento médico, odontológico, 

dentre outras atividades. Alguns medicamentos (comprimidos e pomadas) serão 

utilizados neste projeto. Sua colaboração será muito bem vinda! Encaminhe para a 

secretaria da Igreja até 10 de Julho.

- Antibióticos (principalmente comprimidos para adultos)

- Antifúngicos

- Remédios para vermes

- Pomadas de todos os tipos

- Analgésicos

- Anti-inflamatórios

- Remédios para diabetes

- Antialérgicos (principalmente em pomadas)

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! 

07 de Julho - Momento Mulher

Nesta quinta às 19h30, no Salão Social, teremos nosso Momento Mulher com o 
Tema: “Mulheres que edificam” ministrado pela irmã Janaíne Mascarenhas. Você 
é nossa convidada especial, traga suas amigas para este momento específico ao 
público feminino!

09 de Julho - Culto da Família

Venha com sua família para o nosso culto com o tema: “Provisão, 
Direção e Comunhão” ministrado pelo Pr. Vinícius Pimentel. Será 
às 20h no Templo. Um tempo abençoado de Palavra, louvor e 
oração! Invista em sua família!

10 de Julho - Encontro de Homens, JESUS, meu melhor amigo

Será domingo às 9h na Chácara da Igreja. Desafiamos você homem a levar um 
amigo do seu trabalho, do futebol, enfim, do seu meio social que não seja cristão 
para ouvir a palavra de Deus! Investimento R$ 12,00 mais um amigo. Adquira 
seu convite ao final dos Cultos! Informações com Everaldo pelo fone: (43) 9998-
1400.

16 de Julho - Culto da Fogueira

Está chegando nosso tradicional Culto da Fogueira. Já anote na 
sua agenda que no dia 16 de Julho, às 19h, aqui na Igreja mesmo, 
você já tem um compromisso marcado. Vamos ter um momento 
diferente de culto, e após, teremos venda de comidas típicas e 
brincadeiras. ‘‘Ocê não pode perrrder por nada, sô.’’

19-21 de Agosto - Vem aí o Encontro com Deus!

Você que já fez o Encontro, Reencontro, está num grupo de discipulado da Igreja 
e quer trabalhar como , entre em contato pelo fone 9117-1606. As 
vagas são limitadas!

Choro Novo 

Nasceu em 12/06/2016, o lindo Miguel Blanco Vilela com 49 cm  e  
2,935kg. Parabéns aos papais Luana Blanco e Marcelo Vilela!!

laranjinha

20º Concílio Geral da Igreja Metodista no Brasil 

Entre os dias 03 e 10 de Julho de 2016 na cidade de 
Teresópolis/RJ, acontecerá o Concílio Geral. Pedimos a 
amada Igreja que se mantenham em oração, para que o 
Espírito Santo conduza este Concílio e Sua vontade seja 
cumprida na vida da Igreja. 

Agenda

Recados

Barco Hospital

Momento Mulher

continuação da pág. 01

Renunciar as falsas aparências (Mt 23:2-10)

Certamente já ouvimos a frase: “Faça o que mando, mas não faça o que faço”. Esse era o discurso 

dos fariseus na época de Jesus e ainda hoje o é de muitos que não tem real compromisso com o Senhor. 

Ser discípulo e discipular envolve, antes de tudo, comprometimento com o Senhor Jesus e com aqueles 

a quem estamos discipulando. Portanto, renunciar a falsa aparência é vital na prática do discipulado. O 

discípulo precisa ser reflexo do seu mestre. Nossos fiéis discípulos serão reflexo daquilo que realmente 

somos (Mt10:24-25).

Leia o relato de Lucas 9:57-62. Analise os tipos de renúncia exigidos daqueles três homens.

Extraído – Ensinos de Jesus no Sermão do Monte
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