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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

- 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. Não 
haverá culto dos 

jovens.

- 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.

RECONCILIAÇÃO

Leia Romanos 5:10-11

Jesus nos exorta à reconciliação, 
mesmo que a ofensa não seja nossa 
culpa.

Precisamos de maturidade para 
andar  em humi ldade,  que t raz 
reconciliação: esta é a única forma de 
obter a verdadeira reconciliação.

A palavra da reconciliação começa 
com a aceitação de que todos pecamos 
contra Deus, e Ele não nos condena, 
pelo contrário, Ele “prova o seu próprio 

amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, 
sendo nós ainda pecadores” (Rm 5:8).

Jesus decidiu perdoar-nos antes que tivéssemos 
reconhecido nossa ofensa. Mesmo tendo nos alcançado, não 
poderíamos ser reconciliados com o Pai até que recebêssemos 
sua palavra de reconciliação:

“Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo 
mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo 
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as 
suas transgressões, e nos confiou à palavra da reconciliação. 
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como 
se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, 
pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus” (2Co 5:18-20)

Note que nesta passagem de Coríntios, Paulo destaca duas 
vertentes:

Deus nos reconciliou consigo mesmo

“...Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 
mundo...”

Quando o homem peca, acontece o maior desastre da 
humanidade, que John Wesley nomeia como abismos na vida 
do homem:

Abismo Espiritual – Entre Deus e o homem;

Abismo psicológico – Separou o homem de si mesmo;

Abismo Social – Entre o homem e seu próximo;

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

Encontro de Homens

Nosso Encontro no último fim de semana teve a participação de 60 
homens, que foram ministrados como ser melhor marido, pai, filho e irmão. 
Com o tema: “Hombridade semelhantes a CRISTO”, Deus trabalhou os 
corações de todos os presentes e mais uma vez provamos do Seu amor e 
Sua presença.

Ministério de Homens

Testemunho
Foram momentos abençoados, com pregações e testemunhos que 

mudaram minha vida e meus pensamentos, sai do encontro quebrantado, 
querendo ser um pai, marido, amigo e uma pessoa melhor em todos os 
aspectos.                                                                                  

Junior Vidal

continua na pág. 02.



Notas de Falecimentos
Com pesar comunicamos os falecimentos:
- Vani Rafael Ribeiro, 72 anos, em 02/12/2016, mãe do nosso irmão José Roberto 
Ribeiro.
- Dionízio Lemes da Silva, 78 anos, 03/12/2016, pai do nosso irmão Roger 
Lemes.

Missão ao Paraguai 2017 
Período da viagem de 06 à 15/01/2017
Informações com Everaldo pelo fone: 99629-8539 ou Drieli 99907-
6516. 

Campanha para Cestas de Natal!
Necessitamos montar 60 Cestas para os irmãos da Tarde da Restauração. Pedimos 
colaboração nas doações de itens que compõem uma cesta natalina. As doações 
podem ser feitas até o dia 19/12.

Abismo Ecológico – Entre o homem e a natureza.
Apesar do Senhor ser a parte ofendida, ou seja, não ter culpa da ofensa do 

homem que por opção própria comete o pecado, Ele tem a iniciativa para a 
reconciliação, dando seu único Filho para que sejamos perdoados de nossa dívida.

A palavra reconciliação vem do “RE” (do Latim aptare, juntar, unir, outra vez, 
novamente) “CONCILIAÇÃO” (do Latim concilium de COM, junto, , ato ou efeito de 
apaziguar-se com; pacificação). 
Não foi a cruz que gerou o amor no coração de Deus, mas o amor de Deus que gerou 
a Cruz de Cristo, nos dando a oportunidade de acabar com o abismo que havia entre 
nós e nosso Deus.
Nos dá o Ministério da reconciliação 

“... e nos confiou à palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em 
nome de Cristo...”

Não é somente uma obra de Deus em nós, mas um ministério para o qual fomos 
chamados. Antes estávamos perdidos, agora buscamos os perdidos. Através do ato 
de sermos reconciliados com o Pai, Ele nos dá a missão de sermos agentes da 
reconciliação. No capítulo 6 v. 1 Paulo continua “E nós, cooperando também com ele, 
vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão”.
O tempo oportuno é hoje, avaliemos nossos corações e busquemos a reconciliação, 
com Deus, conosco ou com o próximo.

 Angela Mendes Souza
Membro IMCL

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO NA ABA DO BOLETIM

Hoje é dia de BATISMO!
Estamos em festa, cumprindo a 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). Recebemos com alegria os 
irmãos/ãs que estão confirmando publicamente sua fé em 
Jesus Cristo!

12 de Dezembro – Reunião da CLAM
Convocamos os coordenadores de ministérios para nossa reunião às 19h30 na sala 
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
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Salmos 42:11

Texto para reflexão

11 DOMINGO
Michelle Mariana Augusto
Zilda Lopes Lulsdorf
Ana Beatriz Nogueira Prazeres

12 SEGUNDA
Mayra Fernanda de Jesus
João Eduardo Romano
Fábio Mauricio de Souza

13 TERÇA
Wesley Vilas Boas de Oliveira
Marilena Boiani Matozo

14 QUARTA
Tatiane Soares dos Santos
Pedro Henrique Ribeiro
Luciane Candido Gouveia Greca

15 QUINTA
Marcio Andre Maciel
Célia Moreira Dias Alves
Raquel Calil Ruy

16 SEXTA

17 SÁBADO

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

Pastoral

Anotações

Um coração alegre e disposto

(1 Sm 16:12).

Novamente Deus não se refere ao exterior humano (aquilo que se vê), como a 

aparência física, mas sim aquilo que brota do interior, do coração de DAVI. Observe 

que pela leitura de I Samuel 16:7, seu irmão Eliabe, era o mais indicado, mas a 

alegria e bondade de Davi chamou a atenção do Senhor.

Veja o que diz o Senhor quanto à expressão “de belos olhos”, certamente se 

refere a um olhar ALEGRE, empático e disposto.

Um coração alegre e disposto alegra ao Senhor, assim como um coração triste e 

murmurador o entristece.

O Senhor nos deu o maior de todos os dons, que é o dom da vida. Junto dele a 

oportunidade de buscar o Seu Reino, andar na Sua justiça, e não importa a 

tribulação ou o sofrimento que possamos passar, em tudo devemos nos alegrar e dar 

graças.

Devemos olhar para frente e ver com olhos espirituais onde queremos chegar. 

As dificuldades serão passageiras como passageiras serão todas as primeiras coisas, 

as coisas deste tempo.

Jamais se queixar ou murmurar, quando fazemos isso nos desviamos de Deus e 

nos afastamos do paraíso. A Palavra de Deus é clara e nos revela que todas as coisas 

serão acrescentadas, àqueles que buscam em primeiro lugar o Seu Reino e Sua 

justiça (Mt 6:25-34).

Paulo nos ensina sobre esses sofrimentos e sobre onde deve estar a nossa 

esperança:

“Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais 

infelizes de todos os homens” (I Co 15:19).

E ainda: “Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo 

presente não podem ser comparados com a Glória a ser revelada em nós” (Rm 

8:18).

Admar Piedade Pucci Junior

Pr. Fernando Cesar Monteiro

continuação da pág. 03.
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