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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

“Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da 
tribo de Aser, avançada em dias (...) Esta não deixava o 
templo, mas adorava noite e de dia em jejuns e orações” 

(Lucas 2.36a,37b)

Nesta passagem, Lucas relata a 
apresentação de Jesus no templo. Era 
um dia como outro qualquer; os jovens 
pais estavam cumprindo sua obrigação 
religiosa, apresentando seu filho ao 
Senhor. Simeão recebera uma revelação 
de Deus que não passaria pela morte 
sem ver o Cristo. Ao tomar Jesus nos 

braços, ele louva a Deus e diz que já pode morrer porque seus 
olhos já viram a salvação. Lucas ressalta que havia duas 
pessoas especiais naquele dia: Ana e Simeão.

Aprendemos com Ana que não existe tempo ou idade para 
a ação de Deus. Ela foi ao templo, como sempre fazia, mas 
naquele dia foi surpreendida pelo Senhor ao ver o Cristo 
esperado. Ela poderia alegar cansaço, frio, desesperança, 
afinal, ia ao templo todo dia e nada acontecia. Aquele foi o dia 
preparado pelo Senhor. Sua ausência significaria a perda da 
bênção de ver o cumprimento do plano divino de salvação. 
Qualquer tempo ou idade é o momento para viver a esperança, 
por isto, em sua piedade e reconhecimento, Ana louvou a Deus 
junto com Simeão pela vinda do salvador. Como é bonito ser 
grato/a para com Deus, reconhecendo seu amor e sua 
presença amorosa.

Ana revela-nos um Deus que está sempre entrando em 
nossa rotina. Quantas pessoas se cansam da solidão, das 
limitações da velhice e entram em uma rotina de não esperar 
nada diferente e significativo em sua rotina diária. Nunca 
podemos nos esquecer que Deus tem poder para transformar 
esse tempo de aparente insignificância em tempo significativo. 
Nunca deixe de sonhar com a novidade de Deus. Ana sonhou 
com o tempo de salvação e foi recompensada.

A profetisa Ana, esperou a hora de Deus e viu finalmente 
cumprida a sua esperança e premiado o seu constante serviço 
ao Senhor por meio de jejuns e orações.

Viver exige mais do que respirar. Exige atitude que se 
traduz não em uma espera passiva, mas perseverante e 
esperançosa. Ana não ficou esperando a morte chegar a cada 
dia, mas vivia intensamente, com entusiasmo. 

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

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

continua na pág. 02.

Argélia

-Capital: Argel (quase 2,4 milhões 
de habitantes);
-Língua: Árabe e berbere;
-Governo: República 
semipresidencialista;
-Fronteira: Tunísia, Líbia, Níger, Mali, 
Mauritânia, Saara e Marrocos;
-População: 32,5 milhões de 
habitantes;
-Religião oficial: Islamismo Sunita;

-Guerra civil de 1991 a 2002 entre o governo e vários grupos de 
islâmicos rebeldes;
-94% do PIB depende do petróleo;
-150.000 Ibadis, 45.000 católicos, 75.000 protestantes;
-Um estudo em 2015, estimou-se que 380.000 muçulmanos se 
converteram ao cristianismo;

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

Anotações

mailto:parceiro@nacaodacruz.com


PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO
- 31/12 (Sábado) - Vigília de Ano Novo: Culto às 
22h30. Participe com sua família! Não haverá Culto de 
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.

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.

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro 
No mês de Janeiro de 2017, devido o período de férias dos 
ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 
diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de 
trabalho dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o 
uso do estacionamento também finaliza neste horário.

0302 PastoralNotícias

Isaías 7:14

Texto para reflexão

25 DOMINGO
Cleonise Gubert de Rezende
Lesiane Arine da Silva
Natalia Nobrega Vilela
Maria Luiza Ducatti

26 SEGUNDA
Debora Fernanda N. Soares Luiz
Sandra Regina dos Santos N.

27 TERÇA
Marina Monteiro
Ana Lucia Ferraz de Camargo

28 QUARTA

29 QUINTA
Margarete Leonel Teixeira

30 SEXTA

31 SÁBADO

UM CORAÇÃO SEMPRE PRONTO À SERVIR

"Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército 
dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate;  e falou 

as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu." 
( 1 Samuel 17:23).

"Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão 
àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? 
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do 

Deus vivo? " 
( 1 Samuel 17:26).

‘‘Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele; 
o teu servo irá e pelejará contra o filisteu.’’

 ( 1 Samuel 17:32).

Zelo, temor, reverência e respeito ao Senhor levam 
Davi a tomar uma atitude!
O inimigo quer nos destruir, mas Davi pelejou e 
venceu. Em qualquer luta, venceremos no Santo nome 
do Senhor!

Não deixe que as dificuldades que surgirem no curso da sua vida o 
amedrontem. Lembre-se de que o Senhor dos Exércitos é por nós, quem 
será contra nós?
Não se esqueça das palavras de Jesus a Jairo, quando o gigante da 
enfermidade se apresentou em sua filha e os que o cercavam diziam que 
era tarde para a cura: "Não temas, crê somente!" (Lucas 8:49-50).
Busque sempre a comunhão com Deus através da oração e do jejum. 
Examine diariamente as Escrituras, ela contém os verdadeiros tesouros 
que o Senhor quer te dar.
Dedique a ela tempo, como um garimpeiro que examina a terra e as águas 
em busca do  seu tesouro.  Aprenda com Jesus: "...E aprendei de mim, 
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as 
vossas almas." ( Mateus 11:28-29).

     Jesus Cristo é o nosso maior tesouro!
Admar/Pr. Fernando

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

Culto de Natal - 18/12

Ao reconhecer que foi visitada por Deus, ela foi testemunhar com alegria para 
as pessoas que estavam no templo. Viva intensamente e compartilhe com alegria 
seus dons e sua fé.

Extraído - Revista Voz Missionária

No último Domingo (18) tivemos nosso culto em comemoração ao 
Natal. Foram momentos abençoados, onde pudemos receber uma palavra 
abençoada do Bispo João Carlos e apresentações do Coral e das Crianças. 
Foi uma benção.

continuação da pág. 01.
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