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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

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

EM BUSCA DA SANTIFICAÇÃO

"Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o 
SENHOR fará maravilhas no meio de vós" 

(Josué 3:5)

Algumas palavras que são ditas na 
Bíblia pelo nosso Deus, representam uma 
realidade tão profunda que ecoam por 
diversos século e milênios. É o caso da frase 
de Josué que foi dita ao povo no momento 
em que eles se preparavam para atravessar 
o rio Jordão em direção à terra prometida. 

Esta passagem nos mostra um princípio espiritual. 
Sempre que Deus deseja fazer algo poderoso no meio do 
seu povo, Ele pede que busquem santificação. 

A santificação precede as maravilhas de Deus. 
Quando nos santificamos, temos a fé necessária para 
enfrentar os gigantes da terra prometida e para assumir 
o que o Senhor nos entregou.

Vejamos um exemplo notável de santificação. Daniel 
vivia um constante processo de santificação, ele se 
apartou de tudo que poderia atrapalhar sua vida 
espiritual, claro que não sabia que iria parar na cova dos 
leões, mais estava pronto espiritualmente para o que 
poderia acontecer (Dn 6:16).  Quando foi lançado na 
cova, ele ora uma vez ao Senhor e Este o ouve, então os 
leões se tornam gatinhos. 

Pela manhã bem cedo o rei foi até a cova e perguntou 
a Daniel se o Deus dele o havia salvado, Daniel brada, 
sim rei que vive! O meu Deus fez os leões jejuarem (Dn 
6:21-23).

Irmãos/ãs, Deus te chama HOJE para a santificação, 
pois o amanhã não conhecemos, mas sabemos, que 
seremos sustentados pelo Senhor, quando vier o tempo 
de luta e provação.               

Busquem santificação pela sua família, sua casa e sua 
vida! 

Seja feliz,

Pr. Don Carlo R. Reina

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

Anotações

Turquia
Capital: Ancara (5 milhões de habitantes);
Língua: Turco;
Governo: República Parlamentarista;
Fronteira: Grécia, Bulgária, Geórgia, Arménia, Azerb., 
Irã, Iraque e Síria;
População: 76 milhões de habitantes;

A Cidade mais populosa e importante é Istambul com quase 14 milhões de 
habitantes, tendo o Islã como religião  dominante no país em número de 
seguidores. (98%da população é muçulmana praticante). A população cristã 
atualmente é de 140.000.
Ore pela Europa, Ore pela Turquia, Ore pelos cristãos desse país.
PARTICIPE:  / nacaodacruz.com / ministério_ndc parceiro@nacaodacruz.com
(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

mailto:parceiro@nacaodacruz.com


26 de Novembro – Bazar da Sociedade de Mulheres
Convidamos todas as mulheres para o nosso bazar, que será no Salão Social às 
14h30.  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.

03-04 de Dezembro – 8º Encontro de Homens
O Encontro será na chácara da Igreja com o tema: 
“HOMBRIDADE semelhantes a Cristo”
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.

26-27 de Novembro – Acampamento Infantil
Atenção Papais foi alterada a data do nosso acampamento, 
se ainda não fez sua inscrição, dá tempo de participar! 
Inscrições e informações com Flaviana: 3327-
1926/99617-3125.

 
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! 

Novas turmas de Homem ao Máximo
Estão abertas as inscrições para novas turmas que acontecerão aos domingos às 
9h na Escola Dominical. As aulas iniciam dia 20/11/2016. Informações e 
inscrições com Jurandir: 99998-5200/Everaldo: 99629-8539.

Campanha para Cestas de Natal!
O Ministério Obras de Misericórdia necessita 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.

1º Benção Aérea em Londrina 
No último domingo (06), O Aeroclube de Londrina ,em 
comemoração aos 75 anos, fez um sobrevôo inédito com 
representantes de várias denominações religiosas. Dentre 
elas, a Igreja Metodista, representada pelo Pr. Don Carlo. 
Tivemos a oportunidade de abençoar e sermos abençoados 
no céu da nossa cidade.

"Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor; como a alva, a 
sua vinda é certa; e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega 

a terra." 
(Oséias 6:3)

Certa vez, um garotinho estava desenhando e perguntaram o que ele 
estava desenhando. Ele respondeu que estava desenhando Deus. Então, a 
pessoa disse para o garotinho: “pensei que ninguém soubesse como é 
Deus”. Confiante, o garoto respondeu: “Quando eu terminar, todos 
saberão"!

Não sabemos como Deus é, mas nossa vida deve pintar um retrato de 
Deus. As pessoas devem ver a imagem de Deus refletida em nós. Que 
retrato temos pintado de Deus? O profeta faz um convite para que o povo 
conheça ao Senhor, mas não pare por aí: prossiga em conhecer ao Senhor. 
O conhecimento de Deus não se resume em possuir informações corretas 
sobre Deus, mas em ter intimidade com Deus. Conhecer a Deus é ser 
tocado por Ele, relacionar-se com Ele, deixar que Ele influencie o nosso ser.

Conhecimento é o fruto de comunhão e intimidade. Intimidade é 
convívio, relacionamento. Quanto mais se anda com Deus, mais o 
conhecemos e mais nos tornamos parecidos com Ele. 

Muitas vezes, buscamos a Deus somente nos momentos de angústia e 
dor. Criticamos o povo de Israel, mas fazemos a mesma coisa: na angústia 
clamamos a Deus. Mas, quando passa a tempestade, nos esquecemos de 
Deus e voltamos à nossa vida insossa.

Buscar e conhecer a Deus significa ser transformado por Ele. Jô, após o 
seu encontro com Deus, afirma: “Eu te conhecia só de ouvir falar mas agora 
os meus olhos te vêem" (Jô 42.5). Esta visão e conhecimento de Deus 
deram a Jô uma percepção de quem ele era e quem era Deus. Ele conhecia 
Deus pelas palavras, mas agora ele experimentava a presença divina em 
sua essência interior. Ele encontra o Deus sobre o qual ele tanto falara. 

"Prossigamos em conhecer ao Senhor". Desta forma, nossas vidas 
espelharão a face de Deus para um mundo que carece de Deus. 

Extraído da Revista Voz Missionária

Reencontro com Deus no Panamá

Sempre que saímos em missão, criamos 
expectativa em nossos corações. À volta ao 
Panamá não foi diferente, vimos o agir do 
Espírito Santo na vida dos homens e mulheres 
que participaram do Reencontro com Deus e 
também na vida de todos que foram trabalhar. 

Foi um tempo de reencontro e boas novas. Fechamos um ciclo. Que o 
Senhor continue fazendo grandes coisas em nós e através de nós. E que 
venham muitos testemunhos daquela nação, para glória de Deus.

Thalita Prado Flavio Rodrigues

0302 PastoralNotícias

I Pedro 1:8-9

Texto para reflexão

13 DOMINGO
Elila Maria Ruiz
Reinaldo Koch
Wilson Alex Bianchi

14 SEGUNDA
Vanderlei do Nascimento
Gilmar Edson da Silva
Maria Rita Silva

15 TERÇA
Allan Coelho Correia

16 QUARTA
Lara Manfredini Contato
Vandir Cachone

17 QUINTA
Julia Terezinha de Lima
Gabriela Salles
Maria José de Souza Flavio
Thomas Diego Takenaga

18 SEXTA
Flaviana Ferreira de Souza

19 SÁBADO
Isabela Siqueira Pedroso
Marcelo Moreira
Layane Gambi Ossaki

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

Reencontro com Deus no Panamá
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