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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
Domingo às 19h30 - 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 Escola 

Dominical e 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 Escola 

Dominical e o Culto das 
10h30, pois teremos a 
Vigília na noite anterior. 

Os Cultos das 18h e 
20h acontecerão 
normalmente.

ADVENTO E GRATIDÃO

"Graças a Deus pelo seu dom indescritível!" 
(2 Co 9:15)

O apóstolo Paulo assim descreve os últimos 
tempos: "porque haverá homens amantes de si 
mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, 
profanos..." (2 Tm 3.2). Note que uma das 

características mencionadas nessa "litania do mau caráter" é 
a ingratidão.

Esse texto parece descrever a realidade atual. Vivemos 
em um tempo de muita ingratidão. Ouça as pessoas ao seu 
redor. Qual a tônica da maioria das conversas? Reclamação; 
murmuração. Entretanto, o desafio bíblico para nós é 
desenvolver uma atitude de gratidão. Em sua primeira carta 
aos tessalonicenses o apóstolo Paulo faz a seguinte exortação 
que serve de desafio para todos nós: "Em tudo daí graças, 
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco" (I Ts 5.18).

A base primeira para toda atitude de ação de graças está 
relacionada ao maior presente que já foi dado - Jesus. O 
maior dom que o ser humano poderia receber é o dom da 
vida eterna através de Jesus Cristo.

Essa é a essência do evangelho. Essa é a verdadeira boa 
notícia. E quando experimentamos o efeito dessa boa notícia 
em nossas vidas, a gratidão flui espontaneamente. E. J. 
Conrad disse que: "Uma das marcas distintivas de uma 
pessoa não regenerada é a ingratidão". Às vezes pensamos 
que as pessoas são ingratas porque são infelizes. De fato, o 
oposto é verdadeiro: pessoas são infelizes porque são 
ingratas.Em muitas situações parece impossível não focar o 
negativo. Matthew Henry, escritor americano, passou por uma 
dessas situações. Atacado por ladrões que o feriram e 
levaram sua carteira com todos os documentos ele escreveu 
em seu diário: "Sou grato, em primeiro lugar porque essa é a 
primeira vez que fui assaltado; em segundo lugar, sou grato 
porque, ainda que tenham levado minha carteira, não tiraram 
minha vida e, em terceiro lugar, sou grato porque fui 
roubado, não roubei".

Um coração agradecido é, de fato, a única coisa que 
temos para oferecer a Deus. Tudo o mais recebemos de Deus. 
Gratidão é uma escolha. É uma oferta de louvor a Deus. 
"Graças a Deus por seu dom indescritível".

Tenha um abençoado tempo de Advento.
Bispo João Carlos

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

Chá Bazar

Agradecemos a todas que estiveram no nosso primeiro “Bazar entre amigas” no 

último sábado (26). Foi um tempo precioso de comunhão e alegria! Este foi o 

primeiro bazar, repetiremos em 2017 com coragem e determinação, sabendo 

que o Senhor é a nossa força e em tudo o que fizermos teremos a Sua bênção. 

Rosmeire P. Silva- Sociedade Metodista de Mulheres da IMCL.



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

06 - 08 de Dezembro – Encontro Ministerial Regional de Pastores
Acontecerá na cidade de Palmeira/PR, na Colônia Witmarsum. Oremos pelos nossos 
pastores.

10 de Dezembro - Culto da Família
Venha para o Culto especial para as famílias com o tema: “Natal em Família”, 
ministrado pela irmã Rosimeiry Ideriha. Traga sua família e juntos vamos nos 
alegrar pelo muito que o Senhor tem feito pelos nossos lares.

10 de Dezembro – Louvorzão JOvenil
As sociedades de jovens e juvenis, terão um momento de louvorzão conjunto. Você 
é nosso convidado para participar junto conosco desse momento único de 
comunhão entre irmãos e com o Pai. Não fique fora dessa. Estaremos reunidos no 
Sábado, a partir das 20h. Venha, você não vai se arrepender!

11 de Dezembro – BATISMO
No próximo domingo será o batismo na Chácara da Igreja. Oremos pelos irmãos que 
irão confirmar a sua decisão por Cristo Jesus publicamente através do batismo. Será 
um dia de festa que nos lembra da missão que Jesus deu a Igreja: “Portanto ide, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado...”. Mateus 28:19-20

16 de Dezembro – Convocação Assembléia AMAS
Conforme Art.22 do Estatuto, convoco os associados da AMAS para reunir-se em 
Assembléia Geral Ordinária no dia 16 de Dezembro de 2016, na Igreja Metodista 
do Jardim Bandeirantes, rua Serra Paranapiacaba nº 100 – Jd. Bandeirantes, 
Londrina-PR. Primeira convocação às 19h30, com o número de associados 
determinado pelo regimento, e em segunda convocação às 20h, com todos os 
associados presentes. 

Pauta:
1) Eleição do novo Conselho Diretor.
2) Eleição do novo Conselho Fiscal.
3) Mudança de endereço da sede da Instituição.
4) Apresentação do Balanço do ano 2015.

Londrina, 30 de Novembro de 2016.
Everaldo Bernardino - Presidente

Missão ao Paraguai 2017 
Período da viagem de 06 à 15/01/2017
Investimento R$ 400,00
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.

Acampamento Infantil

Aconteceu no último fim de semana com o tema: “A Palavra de Deus é mais doce 
que o mel”, com a participação de 100 crianças e 69 apoios, anjos do Senhor que nos 
ajudaram muito nesses dias. Fico sem palavras para expressar tudo o que 
aconteceu, mas resumo dizendo que foi tremendo, maravilhoso e sobrenatural. 
Deus confirmou que sua palavra é mais doce que mel, que sua palavra cura, liberta, 
quebranta, acolhe, acalma, supri e da vida. Obrigada equipe maravilhosa do 
Ministério Infantil Geração Criança, fandanguinhos, apoios, intercessão, cozinha, 
segurança, bombeiro, motoristas, pastores e todos os envolvidos com essa linda 
geração chamada criança.

Flaviana Ferreira de Souza. 

0302 PastoralNotícias

Salmos 42:11

Texto para reflexão

04 DOMINGO
Evaldo Antonio Guarido
Joaquim Bilac Costa
Edilaine Aparecida Valcário
Tiago Felipe Costa Califani

05 SEGUNDA

06 TERÇA
Samara Neves Pereira
Juliana Rubetoso

07 QUARTA
Fátima Alvarenga Montoza de Oliveira

08 QUINTA
Silvia da Silva

09 SEXTA
Jane Cardoso da Silva
Alice Haruko Hayashi Higashi

10 SÁBADO
Elaine Faria Rocha dos Santos

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

Nação da Cruz

KUWAIT

-Capital: Cidade do Kuwait (2,1 milhões de habitantes);
-Língua: Árabe;
-Governo: Emirado Constitucional;
-Fronteira: Arábia Saudita e Iraque;
-População: Quase 4,2 milhões de habitantes;
-Religião oficial: Islã
-A produção e o refinamento de petróleo respondem a aproximadamente por 
90% do PIB;
-O Islã é a religião dominante no país em número de seguidores, 99% da 
população é muçulmana praticante; Somente 0,02% são Cristãos; 

Ore pelo Oriente Médio, Ore pelo Kuwait, Ore pelos cristãos desse país
PARTICIPE:  / nacaodacruz.com / ministério_ndc parceiro@nacaodacruz.com
(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

mailto:parceiro@nacaodacruz.com
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