
10 de Julho de 2016    28/2016

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

Saída Missionária Kings Kids 

Com o tema “UM SÓ CORPO” realizamos nossa saída na Igreja Metodista do 
União da Vitória. Foi impactante, não somente para as famílias que visitamos e 
falamos do amor de Deus, mas também para nossas crianças e nossos queridos 
fandanguinhos com toda equipe de trabalho. Esse sentimento é expressado em 
parte do testemunho da Aline Velani mãe da Heloisa (10 anos ) e do Emanuel (2 
anos) que fala da experiência que tiveram como família durante o evento:

"Um dia de comunhão e de aprendizagem, e como aprendemos com as 
crianças!! Heloisa superando a timidez e falando com as pessoas, o Emanuel 
queria bater palma em todas as casas, já a noite, hora de ir embora ele queria 
que eu colocasse o jaleco e fosse bater palma nas casas. Ele ainda não entende 
o que foi feito, mas como foi dito, a sementinha foi plantada!!!!"

Equipe Kings Kids

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!

UM MINISTÉRIO SACRIFICIAL

"Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar 

pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei 

menos amado?" (II Coríntios 12.15)

Apesar da dureza de coração dos coríntios, Paulo 

não desistia de seu ministério entre eles. Paulo 

estava disposto a sacrificar-se pelos coríntios e a 

amá-los mesmo quando eles recusavam-se a 

corresponder ao seu amor. O apóstolo recusava-

se a permitir que a relutância por parte dos 

coríntios limitasse seu serviço. 

O modelo ministerial de Paulo, espelhado no 

ministério de Jesus ajuda-nos a refletir a respeito do nosso 

próprio ministério e nosso relacionamento com o rebanho sobre 

o qual Deus nos colocou como pastores e pastoras.

Matthew Henry comenta: "se outros negligenciam seu 

dever para conosco, isso não significa necessariamente que 

devamos negligenciar nosso dever para eles". Se nosso cônjuge 

não corresponde ao nosso afeto como devem, isto não nos dá 

licença para negligenciar nosso afeto para ele ou ela. Se nossos 

filhos endurecem seus corações e nos desobedecem, isso não 

nos dá liberdade para abandoná-los.

Somos desafiados a amar mesmo quando não somos 

amados. Como Paulo, não devemos buscar apenas aquilo que 

nos deixa confortáveis. Somos desafiados a exercer nosso 

ministério para servir aos outros, e em última instância para a 

glória de Deus. 

Este tipo de altruísmo centrado em Deus é raro e, sejamos 

honestos, é difícil. É contra nossa natureza amar aqueles que 

não nos amam, servir aqueles que não reconhecem nossos 

esforços, buscar o interesse de outros antes dos nossos 

próprios interesses. Entretanto, sejamos nós pastor ou pastora; 

marido ou mulher; pai ou mãe; amigo ou amiga, seja qual for 

nossa relação com os outros, este deve ser o nosso alvo 

(Filipenses 2.1-4). Perseguindo esse alvo testemunhamos o 

Cristo que renunciou a tudo para que tivéssemos vida. E 

glorificamos a Deus que "nos amou quando éramos ainda 

pecadores".

Um abraço,

Bispo João Carlos

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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Romanos 8:18

RecadosTexto para reflexão

10 DOMINGO
Andrea Baggio Morais

11 SEGUNDA
Ruth Tiossi Storti
Stella Juliane Vicente
Jaqueline Medeiros de Souza

12 TERÇA
Elisie Poi Pereira
Marize Mazzolli Rufino

13 QUARTA
Pr. Fernando Cesar Monteiro

14 QUINTA
Claudia Brenes Teixeira Miyasaki
Tatjana Videira Molina

15 SEXTA
Andrea Trevisan Pamplona
Juliana Donadier Massaro
Keila Andrea Cavalari

16 SÁBADO
José Donadier de Carvalho
Rebeca dos Santos Oliveira

SUPERANDO AS DIFICULDADES

Uma moça reclamou a seu pai como as 
coisas estavam difíceis para ela. Era um 
problema a cada dia; quando resolvia um, já 
aparecia outro. Ela disse ao pai que estava 
extremamente cansada dessa situação.

O pai, que era um cozinheiro, levou-a para 
a cozinha e encheu três panelas com água e as 
colocou no fogão. Logo, as águas das três 

panelas começaram a ferver. Em uma ele colocou cenouras, na segunda 
ovos e na terceira grãos torrados de café. Ele deixou as panelas fervendo 
com os ingredientes, sem dizer uma palavra.

A filha esperava impacientemente, se perguntando o que ele estava 
fazendo. Depois de um tempo, desligou o fogo das três panelas e retirou os 
ingredientes. Ele fisgou as cenouras e as colocou numa vasilha. Pegou os 
ovos e os colocou em outra vasilha. Despejou o café em outra vasilha. Então 
ele perguntou à menina:

- Filha, o que você está vendo?
- Cenouras, ovos e café.
Ele trouxe para perto das vasilhas e pediu que ela sentisse as cenouras. 

Ela percebeu que as cenouras estavam bem moles. Então, pediu para pegar 
um ovo e quebrá-lo. Depois de tirar a casca, observou que o ovo estava 
duro, cozido. Finalmente, pediu para ela tomar um gole do gostoso café. Ela 
perguntou:

- O que isso quer dizer, papai?
Ele explicou que cada um deles enfrentou a mesma dificuldade – água 

fervente- mas, cada um reagiu diferentemente. 
As cenouras entraram fortes, duras e ásperas. Após serem colocadas na 

água quente, amoleceram e se tornaram macias. Em Salmos 34:18, a 
Palavra nos diz: “Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e 
salva os contritos de espírito”. Um coração quebrantado é um coração que 
não está endurecido, se permitiu ser transformado por Deus.

O ovo era frágil. Sua casca fina protegia o líquido interior, mas depois de 
enfrentar a água fervente, tornou-se forte. Em Isaías 40:29 diz “Ele dá 
força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor”.

Os grãos torrados de café foram diferentes. Simplesmente estando na 
água, eles transformaram a própria água. Em Romanos 12:2 diz “E não vos 
conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 
mente”.
Quando Deus nos coloca em situações de dificuldades Ele tem um só 
objetivo, tratar áreas de nossas vidas que precisam ser mudadas. As 
adversidades podem ser pedra de tropeço ou pedra de apoio, vai depender 
da forma como olhamos para ela.

“Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes 
por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz 

perseverança; e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais 
aperfeiçoados e completos” (Tiago 1:2-4)

Extraído e Adaptado.

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! 

16 de Julho – Noite 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 perder por nada, 
sô”.

23 de Julho - Chá das Mulheres
Será às 15h30 no Templo, com o Tema “Mulheres 
que perfumam” ministrado pela Missionária 
Débora Silvestre da Igreja Metodista de Maringá. 
Após a Palavra, será servido um chá para nossa 
comunhão. Investimento de R$ 30,00 e trazer uma 
convidada! Convites e informações com Patrícia 
pelo fone: (43)9128-6897.

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 
laranjinha, entre em contato pelo fone 9117-1606. 
As vagas são limitadas!

Pedidos de Oração
Pedimos a amada Igreja que esteja em oração pelas Atividades e 
Ações Missionárias:
- Encontro de Homens – Jesus meu amigo;
- Projeto Missionário Julho para Jesus;
- Chá Evangelístico da Sociedade de Mulheres;
- Viagem Missionário Barco Hospital.

Informações da Igreja Perseguida
No início do mês de junho 430 pessoas foram 
batizadas no Nepal. O Nepal é um país 
pertencente ao continente asiático e sua religião 
predominante é o hinduísmo. Aqueles que 
aceitam Jesus como único Senhor e Salvador 
passam a correr grandes riscos devido à 
perseguição religiosa. Ore pelo Nepal, Ore pela 
Ásia!!

Agenda

Recados
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