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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 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

PROGRAMAÇÃO DE 
FIM DE ANO

- 18/12 (Domingo) – 
Comemoração de Natal 

com a presença do 
Bispo João Carlos

- 25/12 (Domingo) – 
Natal em família - 

Não haverá o Culto das 
10h30, para um tempo 

maior de comunhão 
com sua família. Os 

Cultos das 18h e 20h 
acontecerão 

normalmente.

- 31/12 (Sábado) – 
Vigília de Ano Novo – 

Culto às 22h30

- 01/01 (Domingo) - 
Não haverá o Culto das 
10h30, pois teremos a 
Vigília na noite anterior. 

Os Cultos das 18h e 
20h acontecerão 
normalmente.

MATURIDADE CRISTÃ

(Ef 4:11-14)

Em Romanos 15:1, lemos: “Mas nós, que 
somos fortes, devemos suportar as fraquezas 
dos fracos, e não agradar a nós mesmos”.

O Apóstolo Paulo diz que na igreja primitiva 
existiam os/as fortes e os/as fracos/as e ele 
exortou os/as fortes para que suportasse os/as 
fracos/as e, no mesmo capítulo, versículo 7, ele 
diz: “...acolhei-vos uns aos outros, como 

também Cristo nos acolheu para a glória de Deus”.

A falta de acolhimento e consolidação na forma que Cristo 
nos acolheu, gera discípulos/as fracos/as, que deixam 
facilmente a comunidade da fé.

Falta de experiência com o poder de Deus

Quem é cristão/ã não tem dúvida de que o nosso Deus tem 
todo o poder no céu e na terra, mas uma grande maioria (os/as 
fracos/as) não tem experiência pessoal com esse poder por 
falta de um genuíno relacionamento com Deus, embora sejam 
religiosos/as. Neste caso, Deus é para essas pessoas um 
socorro nos momentos de crise (no casamento, na saúde, na 
área financeira, desemprego). Comunhão e dependência de 
Deus são fundamentais para o nosso crescimento que nos 
tornará cristãos/ãs fortes. Paulo disse: “Sede fortes e 
inabaláveis” (I Co 15:58).

Crescimento natural

A falta dele caracteriza uma disfunção orgânica (alguma 
síndrome ou doença) que, uma vez diagnosticada, precisa de 
tratamento médico. Todo ser humano tem as suas fases de 
crescimento: gestação, infância, adolescência, juventude, 
maturidade e a chamada terceira idade.

No nosso relacionamento com Deus e a igreja, corpo de 
Cristo, que comumente chamamos de crescimento espiritual, 
não pode ser diferente, temos também nossas fases de 
crescimento e, se está acontecendo alguma anormalidade 
nesse processo, a causa pode ser a falta de saúde espiritual.

Carlos Alberto Tavares Alves – Bispo Missionário

Discipulado: Acolhimento e crescimento

O discipulador acolhe e ajuda o discípulo a crescer!

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

Formatura Homem ao Máximo

No último sábado (12)  tivemos a formatura de 35 homens do Curso Homem ao 
Máximo. Homem ao Maximo, é aquele que tem a coragem de assumir a 
liderança do lar, sem se colocar como um ditador. Sabe tratar a esposa e os filhos 
com dignidade e respeito, e reconhece com humildade os próprios erros. É 
homem consigo mesmo e com os outros, e procura tomar decisões justas e 
sensatas. Acima de tudo, o homem que é homem procura ser semelhante a 
Cristo.

Ministério de Homens

Encontrão Nacional de Jovens

Entre os dias 12 e 14 de Novembro, mais 
de 400 jovens de todo o Brasil se reuniram 
em Teresópolis para descobrirem sua 
essência e relevância. Foi um momento 
ímpar de comunhão com Deus. Esse foi 
meu primeiro encontro nacional de jovens 
e não consigo me ver sem ter ido. Decolei 
com poucas expectativas, pensando 
somente no natural. Mas quando foi dado o 
start no encontrão, tudo mudou. A cada 
culto, ministração, louvor... o Espirito 
Santo ‘‘desceu o reio nas costas’’, nos 

despertando para usar nossa Essência de Pequenos Cristos para mostrar nossa 
relevância na nossa Igreja, mas principalmente na Sociedade. Se você tem 
entre 18 e 35 anos, não deixe de participar de momentos como esse, e já 
aproveito para estender o convite para os nossos cultos, que acontecem todo 
Sábado, às 20h, aqui na IMCL. O culto é aberto para todos. 

Lucas Reina 



ATENÇÃO para nossa programação de Fim de Ano na aba do boletim!!

26 de Novembro – Bazar da Sociedade de Mulheres

a) Será no Salão Social às 14h30. 

b) Você mulher Metodista, profissional liberal, que deseja expor seus produtos em 

nosso bazar entre em contato com a Sociedade de Mulheres. 

Mais informações e inscrições com Rosmeire: 99996-1094.

26-27 de Novembro – Acampamento Infantil

Atenção Papais foi alterada a data do nosso acampamento, se 

ainda não fez a inscrição, dá tempo de participar! Inscrições e 

informações com Flaviana: 3327-1926/99617-3125.

03-04 de Dezembro – 9º Encontro de Homens

Tema: “HOMBRIDADE semelhantes a Cristo”

Local: Espaço de Convivência Metodista

Preletores: Pr. Israel, Pr. Don Carlo e Pr. Fabrício

Investimento de R$ 60,00. Leve um amigo!

Informações e inscrições com Everaldo pelo fone 43 99629-

8539.

Missão ao Paraguai 2017

Período da viagem de 06 à 15/01/2017

Investimento R$ 400,00

Inscrições até 20/11/2016

Informações com Everaldo pelo fone: 99629-8539 ou Drieli 

99907-6516. 

Coloque seu coração na missão, indo, orando ou contribuindo! 

Campanha para Cestas de Natal!

Necessitamos montar 60 Cestas Natalinas para os irmãos da Tarde da Restauração. 

Pedimos colaboração da Igreja nas doações dos itens (panetone, doce de leite, creme 

de leite, gelatina, pêssego em calda, e outros que compõe uma cesta de Natal). As 

doações podem ser feitas até o dia 19/12.

Oração pelos Filhos

Todos os dias das 7h às 8h da manhã no Salão Social, de 21/11/2016 à 

27/11/2016. Venha orar conosco pelos nossos filhos.  Com certeza, o Senhor vai 

operar um grande milagre! “Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do 

ventre o seu galardão.” Salmos 127:3

 

Notas de falecimento

Com pesar comunicamos os falecimentos:

- João Luís Moreira Alves, 57 anos, em 12/11/2016, irmão do Hélio Moreira Alves.

- Francisco Ferreira da Rocha, 59 anos, em 15/11/2016, pai do nosso irmão 

Reginaldo Rocha.

- Acácio Gonzaga de Azevedo, 69 anos, em 17/11/2016, esposo da irmã Maria 

Helena e pai da Melany, João Luíz e Acácio Junior.

Oremos pelas famílias.

Um coração fruto da desobediência
(Mt 15:19 e Jr 17:9)

Você já parou para pensar quem foi que ensinou uma criança de poucos meses a 
simular choros para chamar a atenção dos pais e mais tarde a mentir? – Se pensou 
que a culpa é dos coleguinhas de escola, lembre-se de que isso acontece muito antes 
da criança ter esse contato externo.

Na verdade, somos descendentes do pecado e da desobediência, que entraram na 
vida do homem através de Adão e Eva ainda no paraíso, quando desobedeceram a 
Deus e comeram do fruto da árvore do bem e do mal. A desobediência a Deus é uma 
quebra de princípio bíblico que, no caso, gerou a conseqüência da expulsão de ambos 
(Adão e Eva) do paraíso (Gn 3).

Deus havia preparado para Adão e Eva (e sua descendência, que somos nós) o 
fruto da árvore da vida, mas ao comerem do fruto proibido, tiveram conhecimento da 
existência do mal, do pecado, imputando-nos por herança maldita as transgressões 
da carne. Como podemos andar nessas boas obras com um coração tão contaminado 
pelo pecado? Isso é possível?

Convertendo o coração do homem
A resposta é sim, mediante a FÉ em Jesus!
Deus enviou seu filho amado, Jesus Cristo, filho unigênito, para que através do seu 

sacrifício na cruz do calvário, fôssemos lavados de todos os pecados e justificados 
perante Deus.

Cristo nos libertou do pecado, do inferno, das garras de Satanás, nos religando 
novamente a Deus. Pura e simplesmente através da FÉ. Simples e objetivas são as 
coisas de Deus.

“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de 
Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura Dele, criados em 
Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas”. (Ef 2:8-10).

Nosso Pai amado quer a salvação do seu povo (I Tm 1:4). Nosso Pai celeste fez uma 
aliança com Sua igreja. Deus não é homem para fazer contratos que podem ser 
rescindidos, o Senhor tem uma aliança com Seu povo que jamais vai ser quebrada, 
apesar das nossas iniqüidades. Pois ela independe das nossas ações porque é um 
gesto de amor e misericórdia do Criador.

Nós podemos rejeitá-la, e Deus respeita isso (livre arbítrio). Na verdade, a Justiça 
de Deus é perfeita, tanto para os que vão para o céu, como para aqueles que vão para 
o inferno. Deus é justo! O amor de Deus é incondicional, mas podemos rejeitá-lo, 
como fez Adão.

Deus espera que o Seu povo ocupe a moradia eterna que Ele nos tem preparado! 
Para habitar no paraíso é que fomos criados, mas por desobediência um dia o 
deixamos. Você conhece o Paraíso?

“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, 
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram” (Ap 21:4).

No paraíso (a moradia eterna daqueles que crêem em Cristo e vivem na Sua 
justiça) não existe a tristeza, a morte e o sofrimento, porque essas coisas são 
passageiras como é passageira esta vida.

Agora que sabemos sobre o amor infinito do Senhor meditemos sobre como 
transformar nossos corações em um coração segundo a vontade de Deus.

Na próxima semana, vamos examinar a vida de Davi, o “homem segundo o 
coração de Deus”.

Admar Júnior

Pr. Fernando Cesar Monteiro

0302 PastoralNotícias

Salmos 9:1

Texto para reflexão

20 DOMINGO
Vinicius Alves de Oliveira Cruz
Cassiano Coelho Mascarenhas

21 SEGUNDA
Rosemeiry Ferreira Ideriha
Marina Brianez Rodrigues 

22 TERÇA
Kátia Mitiko Makio
Luiz Carlos Domingos
Adevalci Teixeira de Jesus Oliveira

23 QUARTA
Andre Luis de Assis Gouveia

24 QUINTA
Lucas Barros

25 SEXTA
Andresa Nobrega Vilela
Patrícia Harume Nakayama Hayashi
Andressa Nobrega Vilela Cardozo
Denize dos Santos Ferreira

26 SÁBADO
Terezinha Trevizolli Passos
Gabriel Favero e Silva
Odécio Antonio Fornaciari

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
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