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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 Discipulado p/Mulheres

15h Trabalhos manuais p/Mulheres

19h30 Culto de Oração,   
Libertação e Cura
19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

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

Quirguistão
Capital: Bisqueque (800 mil habitantes)
Língua: quiguiz e russo
Governo: república parlamentarista
Fronteira: Cazaquistão, China, Tajiquistão e 
Uzbequistão
População: 5,3 milhões de habitantes

A religião predominante do Quirguistão é o Islamismo sunita (91%). 
Ore pela Ásia, Ore pelo Quirguistão, Ore pelos cristãos desse país. 
PARTICIPE:  / nacaodacruz.com / parceiro@nacaodacruz.com
ministério_ndc (instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

palavras de reconciliação? Que barreiras estamos ultrapassando por 
amor a Cristo? O que a sua igreja está fazendo para construir pontes 
para sua Samaria?

Os Confins do mundo
A quem estamos enviando para as nações da terra, especialmente 

para aqueles lugares e povos onde não têm crentes ou há muito pouco? 
Em Isaías 49:5-6 encontramos uma das mais belas expressões dentre 
aquelas encontradas em qualquer parte das Escrituras.

“Mas agora diz o SENHOR... Pouco é o seres meu servo, para 
restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de 
Israel; também te dei como luz para os gentios, para seres a minha 
salvação até a extremidade da terra”.
Deus diz a seu Filho, o Messias, que é muito pouco para ele, o Senhor e 
Pai, enviar seu Servo, Cristo, ao mundo apenas para alcançar seu povo 
de Israel, e para redimi-lo. Em lugar de salvar apenas um povo ele 
desejava que sua salvação alcançasse até os confins da terra. Da 
mesma maneira, deve ser muito “pouco” alcançarmos apenas nosso 
próprio povo, pois Deus nos chamou para uma tarefa universal. Qual é 
a sua parte e qual é a parte que sua igreja está tomando para levar o 
evangelho às nações?

Extraído “A essência da Evangelização”

Reforma do Prédio de 

Educação Cristã

Você pode participar 

ofertando para a compra, ou 

doando um dos itens abaixo:

- Tintas para parede, janelas 

e piso externo

- Lixa e fita crepe

- Material hidráulico e elétrico

Informações na administração

AINDA TOMAREMOS UM CAFÉ JUNTOS

Um professor, diante de sua classe de 
filosofia, sem dizer uma só palavra, pegou um 
pote de vidro, grande e vazio, e começou a 
enchê-lo com bolas de golfe. Em seguida, 
perguntou aos seus alunos se o frasco estava 

cheio e imediatamente todos disseram que sim.
O professor, então, pegou uma caixa de bolas de gude e a 

esvaziou dentro do pote. As bolas de gude encheram todos os 
vazios entre as bolas de golfe. O professor voltou a perguntar 
se o frasco estava cheio e voltou a ouvir de seus alunos que 
sim.

Em seguida, pegou uma caixa de areia e a esvaziou dentro 
do pote. A areia preencheu os espaços vazios que ainda 
restavam e ele perguntou novamente aos alunos, que 
responderam que o pote agora estava cheio. O professor 
pegou um copo de café (líquido) e o derramou sobre o pote 
umedecendo a areia. Os estudantes riam da situação, quando 
o professor falou:

―Quero que entendam que o pote de vidro representa 
nossas vidas. As bolas de golfe são os elementos mais 
importantes, como Deus, a família e os amigos. Com eles 
nossas vidas estariam cheias e repletas de felicidade. As bolas 
de gude são as outras coisas que importam: o trabalho, a casa 
bonita, o carro novo, etc. A areia representa todas as 
pequenas coisas. Mas se tivéssemos colocado a areia em 
primeiro lugar no frasco, não haveria espaço para as bolas de 
golfe e para as de gude. O mesmo ocorre em nossas vidas. Se 
gastarmos todo nosso tempo e energia com as pequenas 
coisas nunca teremos lugar para as coisas realmente 
importantes. Prestem atenção nas coisas que são primordiais 
para sua felicidade. Brinquem com seus filhos, saiam para se 
divertir com a família e com os amigos, dediquem um pouco de 
tempo a vocês mesmos, busquem a Deus e creiam nele, 
busquem o conhecimento, estudem, pratiquem seu esporte 
favorito. Sempre haverá tempo para as outras coisas, mas se 
ocupem das bolas de golfe em primeiro lugar. O resto é apenas 
areia.

Um aluno se levantou e perguntou o que representava o 
café. O professor respondeu:

―Que bom que me fizestes esta pergunta, pois o café serve 
apenas para demonstrar que não importa quão ocupada esteja 
nossa vida, sempre haverá lugar para tomar um café com um 
amigo.

Extraído

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

Nação da Cruz
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HOJE – Festa e Culto Especial do Dia das Crianças
Venha para nossa festa especial! Será no Cultinho das 
18h. Traga um amigo(a) para festejar com você!

29 de Outubro – Culto do Bebê
Convidamos os pais com bebês até 2 anos de idade para participarem do 
Culto do Bebê com o tema "ABENÇOANDO OS FILHOS". Será realizado no 
Salão Social às 15hs, faça a inscrição do seu bebê na recepção da Igreja a 
R$ 10,00. Informações e Inscrições (somente até 23/10): (43) 9843-4363 / 
3025-2854 com Daniela.

31 de Outubro - Concílio Local
No uso de minhas atribuições, convoco os membros da IMCL a reunir-se 
em Concílio Local dia 31/10/2016 (segunda-feira) às 19h30 no Templo. 

Pauta:
1) Indicação para Faculdade Teológica;
2) Informações sobre o Cemetre (Polo Londrina).

Londrina, 16 de Outubro de 2016.
Pr. Fernando Cesar Monteiro

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do Sr. Duacir Antônio Vicente, 63 
anos, em 09/10/2016, pai da nosso irmão Junior Vicente (sogro da 
Stella Vicente - Min. Infantil). Oremos para que o Espírito Santo 
console a família.

Missão ao Paraguai 2017
As inscrições já estão abertas. Informações com 
Everaldo pelo fone: 9629-8539 ou Drieli 9907-6516.

Culto da Família
No último sábado (08) tivemos nosso Culto específico para a família! A 
Palavra ministrada com muita unção e autoridade pelo Pr. Cidade, foi um 
desafio para nós, famílias de Deus. Convidamos todas as famílias da 
Igreja a participarem dos nossos Cultos que acontecem todo 2º sábado do 
mês. Invista em seu lar e traga os seus para receberem juntos a Palavra!
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Salmos 73:26

Texto para reflexão

16 DOMINGO
Margarida Gonçalves Barros
Lindosmar José Bispo Santos

17 SEGUNDA
Maria Aparecida de Oliveira Ferreira

18 TERÇA
Ricardo Toshio Hamano

19 QUARTA
Ana Paula Canuto Cidade

20 QUINTA
Flavia Libos Pereira

21 SEXTA
Luiz Felipe Fonseca Cruz
Luciano Teixeira Odebrecht

22 SÁBADO
Alexandre Maciel Varotti
Alexandre Ricardo Fabiani

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! 

Agenda

Recados

Anotações

HORIZONTES DA NOSSA MISSÃO
(Atos 1:6-11)

A Comissão final 
Nas ocasiões anteriores quando Jesus comissionou 

seus discípulos, ele lhes prometeu ajuda e poder para a 
obra de testemunhar, além de enviá-los às nações. Neste 
ultimo lembrete do chamado deles, Jesus reafirmou aos 
seus discípulos a extensão global da Comissão. Um pouco 

antes de sua ascensão, ele lhes revelou os diversos horizontes para os seus 
esforços missionários:

·Jerusalém

·Judéia

·Samaria

·Confins da terra
Quando lemos o livro de Atos podemos ver que Lucas mostra como a 

missão para esses horizontes começou a ser cumprida nos anos que se 
seguiram ao Pentecostes (ver por exemplo Atos 2:5; 6:7; 8:2-5; 11:19-21; 
28:30,31). Devido ao fato de que a Grande Comissão é para toda a Igreja 
de Cristo e não apenas para os apóstolos, é correto concluirmos que a igreja 
de todos os tempos é chamada para atender os mesmos horizontes. 
Entretanto, como veremos um pouco mais adiante, podemos expressar 
esse chamado para cinco horizontes de missões, em vez de quatro. Esses 
horizontes nos fornecem um desafio e régua de medir a fidelidade de cada 
uma das nossas igrejas à comissão de Jesus.

Nossa Jerusalém
A nossa Jerusalém, podemos dizer como aplicação, é a cidade onde 

vivemos, trabalhamos, estudamos e criamos nossa família, independente 
de ser pequena ou grande. Jerusalém para nós e para a Igreja onde 
servimos, é o município de Londrina. Qual é a sua Jerusalém? O que você 
está fazendo e o que sua igreja está fazendo para atrair as pessoas de sua 
localidade para Jesus?

Nossa Judéia
A nossa Judéia, nós podemos dizer, é o Estado ao qual pertencemos se 

por nascimento, adoção ou imigração, para nós o Paraná. Estamos 
plantando igrejas e enviando missionários para cada parte desta nação? 
(por exemplo, para as escolas, colégios, para o exército, o mundo dos 
negócios, para as prisões, bem como para nossas cidades, subúrbios, e 
comunidades rurais).

Nossa Samaria
A nossa Samaria é o nosso País. Temos Estados ao nosso lado e que são 

diferentes de nós. Samaria ficava ao lado da Judéia e, seu povo, apesar dos 
laços históricos comuns com os judeus, era racial, cultural e religiosamente 
tão diferente que havia profunda hostilidade entre eles. Precisamos nos 
perguntar “quem é a nossa Samaria?” Estamos rompendo as barreiras 
raciais, sociais, culturais e religiosas que existem em nossa sociedade com 
o evangelho que Jesus Cristo tornou conhecido em nossa vida e em nossas 

continua na pág. 04
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