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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

NATAL, SORRISO E ESPERANÇA

“E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago 
novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois, 

na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, 
o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino 
envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no 

mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos 
exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a 
Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os 

homens!” (Lc 2:10-14)

 Nada nos dá mais esperança do que 
boas notícias de alegria, de paz e de 
salvação.

Natal é boa nova de alegria porque 
anuncia o nascimento de mais uma criança. 
Onde nasce uma criança, a casa se enche 

de risos e de alegria.
Natal é boa nova de paz porque esse que nasce é o príncipe 

da paz. E os anjos advertem: pode haver paz na terra se 
tivermos boa vontade. Paz não é uma questão de humor, mas 
uma disposição da vontade humana. Querer paz é a primeira 
condição para se obter a paz.

Natal é boa nova de salvação porque a criança que nasce é o 
Salvador.

A salvação está nas coisas simples e frágeis como essa 
criança, e não nos poderosos mísseis ou nas atômicas bombas. 
Poder e salvação não combinam. Salvação rima com sorriso de 
criança, beijo de mãe e abraço de pai.

A mulher grávida e que está para dar à luz sinaliza que é a 
humanidade que gesta e que dá à luz Deus. É das nossas 
entranhas, dos nossos vazios e dos nossos sonhos que nasce a 
possibilidade de o Verbo se tornar carne e habitar entre nós, 
como uma criança: cheia de graça e de verdade.

O Natal é mensagem de esperança porque Deus nos visita 
quebrando a monotonia do nosso cotidiano e nos renovando a 
esperança. O Natal é mensagem de esperança porque é sinal 
do Reino: Deus está entre nós! Reconheçamos, pois as 
grandes manifestações e os pequenos sinais de sua presença 
entre nós e em nós. O Natal é mensagem de esperança porque 
traz boas notícias - sejamos também nós portadores das boas 
notícias do céu para a terra.

Sorria, Deus está entre nós! Feliz Natal!
Extraído Revista Voz Missionária

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

SINALEIRO EM AÇÃO

No último dia 09, os jovens se unirão em um mutirão de arrecadação de 
ofertas para a compra de 160 presentes para as crianças de um Centro de 
Educação Infantil que foram adotadas neste fim de ano. Com imensa 
alegria e gratidão, viemos agradecer a cada um que ajudou, contribui e 
orou para que fizéssemos a diferença na vida dessas crianças. Simples 
gestos que marcam vidas para sempre. Muito obrigado por fazer uma 
Igreja Relevante junto com a gente. Em 2017 tem mais. 

Fique ligado na nossa página no facebook: fb.com/SinaleiroIMCL
Lucas Reina

O projeto tem como missão dar 

suporte e preparo ao cristão 

perseguido dos países 

mulçumanos, fortalecendo a fé em 

Cristo através do ensino, respeito e 

do genuíno amor ao único Deus 

vivo. Formado por pessoas da área 

da saúde, esportes, psicologia ou 

outras áreas com o dom de ajudar 

com seu conhecimento adquirido 

na vida acadêmica. Todo o projeto 

é voltado para a pregação da 

Palavra e ensinamento bíblico.

Informações com Breno

(43) 9912-0404

brenofrachid@gmail.com



PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO 
- 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.

Férias do Ministério Infantil
Nos dias 25/12/15 à 05/02/2017, o Ministério Infantil estará em férias. Neste 
período, durante os cultos, teremos alguns voluntários atendendo nas salinhas, 
somente as crianças de 4 a 8 anos. Agradecemos a compreensão de todos os 
pais!

Coordenadores de ministério
Lembramos os irmãos e irmãs que o Planejamento Financeiro 2017 deverá ser 
enviado até o dia 31/12/2016 para o e-mail gestor@metodistalondrina.com.br

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

Curso de Formação Ministerial Teológico Pastoral (CFMTP)
No próximo ano estaremos recebendo o CFMTP do CEMETRE em 
nossa Igreja. Alvo: formar liderança, desenvolver a capacidade 
pastoral, motivar para a Missão e inspirar discípulos para impactar 
a sua geração. Serão 18 encontros bimestrais, sendo na sexta-
feira a noite e sábado o dia todo. Atenção aos requisitos:

- Ensino Médio Completo;
- 3 anos de Membro, envolvimento com a Igreja e ser dizimista;
- Recomendação Pastoral.
Agende um horário com um dos pastores.

0302 PastoralNotícias

I Coríntios 13:6-7

Texto para reflexão

18 DOMINGO
Eni Serra
Elizeu Guerra
Celio Anacleto
Claudia Montes Paschoalino Fernandes

19 SEGUNDA
Suzi Kelly Teixeira Nobre de Oliveira
Edmara Patricia Souza da Cunha Bianchi

20 TERÇA

21 QUARTA

22 QUINTA
Karla Michelle Cardamoni
Jessica Queiroz
Francisca Maria Santos Souza

23 SEXTA

24 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

Nação da Cruz

Anotações

O CONCEITO DE DISCIPULADO DE JOHN WESLEY

 Estudando o avivamento que Deus enviou durante o século XVIII 
perceberemos que George Whitefield, John Wesley e Jonathan 
Edwards foram os principais agentes de Deus nesse mover de Deus 
para a restauração da Igreja e da nação, Whitefield ficou na memória 
pela evangelização na Europa e América do Norte, Edwards trabalhou 
para aumentar a qualidade do avivamento e Wesley desenvolveu 
uma nova estrutura ministerial que estenderia o impacto do 
despertamento por meio dos novos convertidos.

 A grande lição Wesleyana; "a Igreja não muda o mundo quando gera 
convertidos, mas quando gera discípulos." Para preservar o fruto do avivamento e 
transformar a sociedade, a Igreja precisa ir além de fazer convertidos e dedicar-se a 
fazer com que esses discípulos cheguem à maturidade.

O conceito Wesleyano de discipulado renovou o ministério da Igreja, preservou 
os frutos do avivamento e foi o exercício prático de muitos princípios de reforma, dos 
anabatistas e dos pietistas. Foi uma das grandes lições da história da Igreja. Os 
líderes que estão preocupados com o fato da Igreja de hoje ser "fraca, egoísta e 
superficial" deveriam prestar atenção especial para a poderosa ênfase de John 
Wesley.

Ignora-se algumas vezes um dos segredos para o sucesso de Wesley, além de 
seu trabalho de evangelização, Wesley foi um defensor do discipulado radical. Ele 
possuía fortes convicções sobre a necessidade de firmar os novos convertidos na fé, 
por isso estabeleceu suas comunidades metodistas em classes, grupos e sociedades 
especiais para preservar os frutos da evangelização. Embora seus métodos de 
formação de discípulos não fossem novos, eram tremendamente eficazes.

O conceito de discipulado defendido por Wesley pode ser dividido em quatro 
convicções auxiliares: 

1) A necessidade do discipulado; 
2) A necessidade de grupos pequenos para discipulado; 
3) A necessidade de liderança leiga para o discipulado;
4) A necessidade de fazer da santidade e do serviço o alvo duplo desse 

discipulado.

Fonte: Shaw /Mark. "Lições de mestre."

Você quer saber mais sobre discipulado? Ligue:
Alexandre e Thalita: 99117-1077/99117-1606
Rosan e Angela:  99941-5436/99945-5443

TUNÍSIA

- Capital: Tunes (2 milhões de habitantes);
- Língua: Árabe;
- Governo: República semipresidencialista;
- Fronteira: Argélia e Líbia;
- População: 10 milhões de habitantes
- País que iniciou a Primavera Árabe;

- 98% da população é muçulmana;
- Entre os cristãos, 22.000 são católicos e os outros, protestantes;

Ore pela África, Ore pela Tunísia, Ore pelos cristãos desse país
PARTICIPE: parceiro@nacaodacruz.com / nacaodacruz.com / ministério_ndc 
(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)
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