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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

D
e

sc
a

n
so

 P
a

st
o

ra
l

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

Encontro de Mulheres
No último fim de semana, tivemos nosso Encontro Penta Distrital com a presença 
de 100 mulheres, que foram ministradas com o Tema “Cuidando das Emoções”. 
Foi um derramar tremendo sobre nossas vidas, com cura e libertação de 
sentimentos. Somos gratas a Deus por tudo que vivemos nestes dias de encontro.

No amor de Cristo
Patrícia Reina – SD Norte Novo

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

Gratidão: Atitudes de almas nobres

“Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus; vou 
contar-lhes o que ele fez por mim” 

(Sl 66:16)

É uma emoção que envolve  um sentimento 
de dívida emotiva em direção à outra pessoa, 
acompanhada por um desejo de agradecê-la.

Porque a gratidão é importante em nossa 
vida?

O Salmista tem um coração agradecido, 
“Senhor, sou teu servo... livraste-me das minhas correntes” 
(Sl 116:16) . É a única força com poder de manter nosso olhar 
incontaminado das amarguras deste mundo e nos leva a 
compreender Rm 8:28: “Sabemos que Deus age em todas as 
coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 
chamados de acordo com o seu propósito”. Um coração grato 
não depende das circunstâncias, sempre compreenderá o agir 
de Deus em nosso favor.

Porque é importante expressar nossa gratidão a 
Deus?

Temos muitos motivos para agradecê-lo. Pela provisão 
diária como o alimento, vestes, família, amigos, saúde, etc..  e  
motivos espirituais, por Deus enviar sobre nós sua luz e 
salvação através da graça (Jo 1:9). 

O ingrato é sempre esquecido do que recebe, a 
semelhança dos dez leprosos, somente um voltou para 
agradecer.

Como desenvolver a virtude da gratidão?

Começando a cada dia “Dando graças em todas as 
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em 
Cristo Jesus” (I Ts 5:18). Lembrando sempre  de suas bençãos 
“Bendiga ao Senhor a minha alma! Não esqueça de nenhuma 
de suas bênçãos!” (Sl 103:2). 

Sabemos que não é fácil obedecer a este mandamento, 
pois nossa natureza humana nos leva a querermos sempre 
mais, esquecendo do que já recebemos.  Cultive o hábito de 
olhar para o que você tem, ao invés de olhar para o que não 
tem. Algumas pessoas fixam o olhar naquilo que perderam ou 
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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

Nação da Cruz

Bahrein 
Capital: Manama (225 mil de habitantes);
Língua: árabe; 
Governo: Monarquia Constitucional (Rei);
Religião Oficial: Islã
Fronteira: Ilha;
População: quase 1,1 milhões de habitantes;

A bandeira é formada por um pano vermelho, com uma faixa vertical de cor 
branca. A cor branca representa a trégua feita com os países vizinhos. A borda 
desta faixa, que separa as cores, tem forma de serra dentada de cinco pontas, 
representando os pilares do islã. Ore pela Oriente Médio, Ore pelo Bahrein, Ore 
pelos cristãos desse país.
PARTICIPE:  / nacaodacruz.com / ministério_ndc parceiro@nacaodacruz.com
(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

mailto:parceiro@nacaodacruz.com


AMANHÃ (31/10/2016) - 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

31/10 à 06/11 - Primavera de Oração
O Ministério de Intercessão e Libertação convida a todos, para participarem deste 
momento de oração e busca ao Senhor das 7h às 8h no Salão Social. Esperamos 
você!

03 de Novembro – Momento Mulher
Convidamos todas para participar deste tempo específico somente 
para mulheres! Com o tema “Cuidando das emoções” seremos 
ministradas pela irmã Danielle Califani, no salão social às 19h30. 
Venha e traga uma amiga!

06 de Novembro – Estudo de Daniel na Escola Bíblica Dominical
Iniciaremos na classe de adultos, sala 31, e convidamos a Igreja para participar. 
Daniel destaca a soberania de Deus com relação aos impérios gentílicos do mundo, 
e revela Deus como aquele que domina e governa os negócios desses impérios até a 
época de sua destruição, na vinda de seu filho. Por causa de suas muitas visões, 
este livro tem sido chamado “O Apocalipse do Antigo Testamento”. Venha, para 
juntos aprendermos mais da Palavra de Deus! Todos os domingos às 9h.

12–13 de Novembro - Acampamento Infantil
Será na chácara da IMCL para crianças de 03 (Se já dormir 
sozinho) à 12 anos, investimento de R$ 60,00 . Inscrições 
e informações com Flaviana pelos fones: 3327-1926/9617-
3125.

VIDA CRISTÃ EQUILIBRADA

“Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de 
acordo com a verdade..." (2 João 4).

Nesta breve carta endereçada à "querida Senhora e os seus filhos", o 
apóstolo João enfatiza a importância do equilíbrio na vida cristã. É importante 
andar em amor, em verdade e, também, permanecer alerta para não dar 
ouvidos às afirmações de tantos enganadores espalhados pelo mundo (v.7). A 
carta encoraja e adverte para manter-se a sã doutrina enquanto se caminha 
com Deus, amando uns aos outros.

No versículo 4, João confirma à senhora eleita, Igreja de Cristo: "Eu fiquei 
muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a 
verdade, como o Pai nos mandou viver". Esta frase pode ter duplo sentido:

ØOs filhos estão obedecendo e seguindo as verdades e princípios de Deus;
ØOs filhos não são mentirosos, mas falam a verdade.
Séculos atrás, o profeta Jeremias descreveu o coração humano de forma 

bastante deprimente. Ele declarou: "Quem pode entender o coração humano? 
Não há nada que engane tanto como ele; está doente demais para ser curado" 
(Jeremias 17.9).

O coração dos nossos filhos não é uma exceção. Todo filho tem uma 
inclinação natural para mentir, quebrar promessas, não estudar e depois dar 
um jeitinho de "colar" nas avaliações escolares e imaginar variadas táticas 
mirabolantes para tentar enganar os pais, professores e familiares.

Pais, ensinem seus filhos, desde pequenos, que:
ØDevem sempre falar a verdade, não importa quais forem as 

consequências;
ØA mentira é sempre perigosa e prejudicial;
ØDevem sempre falar a verdade simplesmente porque isso é correto.
O mundo atual sofre pela ausência de pessoas íntegras. Não podemos 

poupar esforços para preparar uma nova geração que repudie firmemente a 
mentira, o engano e a falsidade. Que esse esforço possa começar pelo seu lar, 
por meio do seu empenho em ser modelo para seus filhos! 

Extraído: Bíblia da Família
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João 16:33

Texto para reflexão

30 DOMINGO

31 SEGUNDA
Daniela Fiori da Silva Kreuscher
José Marcos Semkiw
Neide Palma Doni
Gina Viviane Mardones Loncomilla
Silvana Vieira de Araujo Pradal

01 TERÇA
Mariangela Dutra Rezende
João Borges Filho
Lourdes Cantarutti Tucca
Wilson Kobby Pedroso

02 QUARTA

03 QUINTA
Leonete Wobeto de Lima

04 SEXTA
Josiane Kelly Ribeiro

05 SÁBADO
Ieda Marta Beltrami Lopes
Viviane Cristina de Abreu Silva

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

Pastoral

Recadosque não tem, que deixam de ver as coisas que já possuem.

Se desejamos ser gratos, devemos ver algo especial em tudo o que é 
colocado em nossas mãos, zelando, amando e cuidando. 

Novembro é o mês mundial de “ações de graças” pelos muitos benefícios que 
Deus tem concedido a todo o povo. Para as pessoas darem graças com festa e 
orações em família. No ano de 1909, Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil nos 
EUA assistiu ao dia de ação de graças e, impressionado, declarou: "quisera que 
toda a humanidade se unisse neste mesmo dia, para um Universal 
agradecimento a Deus".

Devemos sempre lembrar que quando há gratidão, há multiplicação e 
prosperidade em todas as coisas.

"No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo 
vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu” (I Cr 29:14)

Prª. Ruth de Assis da Silva

continuação da pág. 01

Viagem Missionária ao Panamá
Pedimos orações a Igreja pelos irmãos e irmãs que estão em missão no Panamá. 
Oremos pelo trabalho e viagem de retorno, que o Senhor os abençoe com 
muitos frutos!

Missão ao Paraguai 2017
Período da viagem de 06 à 15/01/2017, com investimento R$ 
400,00. Inscrições até 20/11/2016. Informações com Everaldo 
pelo fone: 9629-8539 ou Drieli 9907-6516. 

Novas turmas de Homem ao Máximo
Estão abertas as inscrições para novas turmas que acontecerão aos domingos 
na Escola Dominical. Informações e inscrições com Jurandir: 9998-
5200/Everaldo: 9629-8539.
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