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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

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

Chá das Mulheres

No último sábado (23) tivemos o nosso chá evangelístico, com o tema: 
“Mulheres que perfumam”, tivemos a participação de aproximadamente 180 
mulheres. A palavra foi uma benção e as mulheres foram impactadas e 
abençoadas. Participamos todas de um delicioso e agradável chá, foi um tempo 
muito precioso com nossas amigas e irmãs. Agradecemos todas que 
participaram desse momento tão precioso, direta ou indiretamente, porque 
nosso lema é: VIVER PARA SERVIR.

Patrícia Reina (Vice-presidente da Sociedade de Mulheres de Londrina).

Mesmo com os sucessivos ataques suicidas no Iraque, os 
cristãos continuam se unindo em oração. O mais 
impressionante desse movimento é que o número de cristãos 
tem aumentado nos últimos meses. O Iraque compõem a 
região chamada de "berço da civilização", foi ali que a 
humanidade começou a ler, escrever, criar leis e viver em 
cidades sob um governo organizado. O islamismo representa 
cerca de 95% da população, sendo 65% xiita e 35% sunita, 
enquanto cristãos assírios atingem apenas 5%. Ore para que 
os cristãos continuem sendo fortalecidos pela oração diária e 
que outras vidas sejam alcançadas.

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!

"E eu, quando for levantado... atrairei todos a mim" 

Jesus Cristo

No Ministério terreno de Jesus, sua fama 

corria célere em todas as direções, e as 

multidões iam até Ele. Nos locais que o Filho de 

Deus ficava não havia lugar para ninguém, as 

pessoas disputavam um espaço para estar 

com o mestre. 

Certa vez, quatro homens que carregavam 

um paralítico, descobriram a casa que Ele 

estava, não conseguindo acesso, fizeram uma 

abertura no telhado, baixaram o leito que jazia o doente e o 

homem foi curado (Mc 2:2-4).

A vida de oração de Jesus era nas madrugadas, solitário (Mc 

1:35).

Jesus atraia as pessoas "numerosas multidões o 

seguiam..."(Mt 4:25). Sabendo que estava chegando sua hora 

de passar deste mundo para o Pai, Jesus revela algo em Jo 

12:32 "E eu, quando for levantado (exaltado/glorificado) da 

terra, atrairei todos a mim..." 

Refletindo nestas palavras levantado e atrairei; vemos que, 

quem nos atraí para Deus e nos reconcilia com Ele é o próprio 

Jesus. Isso é tremendo! Ele nos alcança e acrescenta dia-a-dia 

as pessoas para salvação. É assim que a Igreja cresce. "Eu 

plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus" (I Co 

3:6).

Porém, o que precede o atrair é a palavra: levantado (ou 

glorificado). 

Observe os cristãos atraídos por Cristo em Atos 2:42 

"perseveravam na comunhão... e nas orações", v. 43 "Em cada 

alma havia temor", v. 44 "Todos os que creram estavam 

juntos...", v. 46 "perseveravam unânimes no Templo...»

E assim v.47 diz: "E todos os dias, acrescentava-lhes o 

Senhor..." Onde Jesus é levantado/exaltado/glorificado o 

Senhor acrescenta.

Sem que Ele seja levantado/glorificado, nada acontece!

Penso isso nos grupos pequenos, ministérios, Igreja e 

família. Jesus precisa ser exaltado e glorificado. A glória, a 

honra e o poder pertencem a Ele (Ap 5:12).

Jesus continua atraindo as pessoas...
Pr. Fernando Cesar Monteiro

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

Ministério Nação da Cruz
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RecadosTexto para reflexão

31 DOMINGO
Tatiane Sato

01 SEGUNDA
Laudicéia Soares Urbano

02 TERÇA
Yolanda de Souza Silva
Raquel Rodrigues da Silva

03 QUARTA
Camilla Pedroso Scalone
Renata Costa Carvalho

04 QUINTA
Thais Guedes

05 SEXTA
Ana Barbosa de Almeida da Silva
Dorival Francisco Moreira
Judith Cristina Nogueira

06 SÁBADO
Viviane Mendonça Odebrecht
Luna Bianca Pereira Costa
Pablo Sergio de Paula

Julho para Jesus 

Neste ano as ações do Projeto Julho para Jesus foram desenvolvidas na cidade de 
Campo Largo/PR. Os missionários apresentaram coreografias, teatro, músicas, 
distribuição de convites e mensagens evangelísticas. Tivemos a presença 
participativa de 20 membros da IMCL, que abençoaram e foram abençoados nestes 
dias! 

Testemunhos

O Julho para Jesus foi maravilhoso, pude ver o agir de Deus na vida daquelas pessoas 
e conhecer seu cotidiano. Uma missão inesquecível de muito aprendizado que 
recebemos e doamos. Com certeza fortaleceu minha intimidade e comunhão com 
Deus.

Julia Miranda

Foi surpreendente para mim, pois, além de ver as maravilhas de Deus acontecendo 
naquele lugar, milagres e vidas se entregando à Jesus, também pude ver a ação de 
Deus em nossas vidas! Fomos para "dar", mas, com certeza, recebemos muito mais! 
Louvado seja Deus.

Lia Cristina S. Pedroso

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! 

02 de Agosto - Reunião Sociedade de Mulheres
Convidamos todas as mulheres da Igreja à participar da reunião da Sociedade de 
Mulheres. Nesta terça-feira às 14h30 no salão social!

04 de Agosto - Momento Mulher 
Nesta quinta às 19h30, no Salão Social, teremos nosso Momento Mulher com o 
Tema: "Segredos de Mulher" ministrado pela Pra. Ruth de Assis. Você é nossa 
convidada especial, traga suas amigas para este momento específico ao público 
feminino!

13 de Agosto - Culto da Família
Venha com sua família para o nosso culto com o tema: "Família, 
lugar de refúgio ou campo de batalha?" ministrado pelo Psicólogo 
Dr. Agnaldo Candido de Oliveira. Será às 20h no Templo. Um 
tempo abençoado de Palavra, louvor e oração! Invista em sua 
família!

14 de Agosto - Café dos Pais
Papai, você é nosso convidado especial, para o tradicional 
Café dos Pais que acontecerá no salão social às 8h. Pegue seu 
convite nas salinhas com o professor(a). Mais informações 
com Flaviana pelo fone: (43) 9617-3125.

19 à 21 de Agosto – Encontro com Deus
Vem aí o Encontro com Deus! Faça sua inscrição ao final dos 
Cultos com os laranjinhas ou na recepção da Igreja! Investimento 
de R$ 120,00! As vagas são limitadas! O Encontro com Deus é um 
tempo de Cura, renovo, onde experimentamos de forma 
extraordinária o amor do Senhor! Participe!

Inglês Missionário
Estão abertas as inscrições para as aulas de inglês 
missionário! Para fazer sua inscrição, deixe seu nome, e-mail 
e telefone na recepção da Igreja. O prazo para inscrição é até 
08 de agosto. As vagas estão abertas para todos que 
participam ativamente de ministérios na igreja e têm 
interesse em fazer missão transcultural. Vagas limitadas!

Pedidos de Oração
- Viagem Missionária à Estônia;
- Retorno dos irmãos/as do Barco Hospital
- Batismo

Agenda
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