
05 de Março de 2017    10/2017

Fernando Cesar Monteiro
Don Carlo Rodrigues Reina

Ruth de Assis da Silva

Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Boletim Dominical

Segunda-feira - Pr. Don Carlo
pastordoncarlo@hotmail.com
.
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
.
Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

www.metodistalondrina.com.br

secretaria@metodistalondrina.com.br

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
14h30 Discipulado 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

FALAR... SER... FAZER

(Mateus 7:21-27)

Essas são as últimas palavras de Jesus no 

chamado 'sermão da montanha', que começa 

no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 7 do 

evangelho de Mateus.

Não é um sermão fanático e nem convida ao 

fanatismo, mas é um sermão radical que 

convida a um compromisso radical com o Reino de Deus.

Jesus não usa meias palavras. Ele chama a um 

compromisso radical de vida e termina com essas palavras 

profundas, como se elas fossem um selo, imprimindo sua 

autoridade ao seu ensino. Quero destacar o versículo 21: 

"Nem todo aquele que me diz: "Senhor, Senhor, entrará no 

Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de 

meu Pai que está nos céus".

A primeira coisa que Jesus está procurando mostrar 

aqui é que a questão não é fazer, mas fazer a vontade do 

pai, ou fazer aquilo para o que fomos chamados.

Hoje vivemos a crise do fazer: O que fazer diante de 

tantas possibilidades? O que eu estou fazendo é prioridade 

do e no Reino de Deus? O que é que Deus quer de nós para 

esse momento? O que é que Deus quer de mim como 

pessoa? Como família? Como igreja local? Como 

denominação?

A segunda coisa que Jesus está procurando mostrar é 

que fazer deve ser resultado espontâneo do ser. Veja agora 

os versículos 22 e 23: "Muitos me dirão naquele dia: 

Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em 

teu nome não expulsamos demônios e não realizamos 

muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os 

conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam a 

iniqüidade”.
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Família
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Viagem Missionária à Jordânia

Um grupo de missionários estiveram na Jordânia, trabalhando em parceria 
com a Família Aziz, que desenvolve trabalho com a Igreja Sofredora na Jordânia. 
O país tem 6 milhões de habitantes e mais 3 milhões de refugiados, sendo a 
maior parte da Síria e do Iraque.

Os sírios são mulçumanos fugidos da guerra, e os Iraquianos na sua maioria 
são cristãos que fugiram da perseguição do Estado Islâmicos e outros grupos 
radicais. Os sírios por serem muçulmanos recebem ajuda do governo da Síria, 
quanto aos Iraquianos, por serem cristãos não recebem nenhum tipo de ajuda 
do governo de seu país e ainda são desafiados como igreja sofredora a ajudar e 
amar aqueles que os perseguem.

Achávamos que a igreja cristã da Jordânia ajudaria apenas os refugiados 
cristãos, mas fomos impactados tanto por pregações na igreja quanto na 
vivência diária, onde a igreja sofredora presta socorro a cristãos e mulçumanos. 
No período que ali ficamos, fizemos parte do atendimento na área da saúde nas 
instalações da igreja, entrega de alimentos, distribuição de roupas doadas pela 
igreja da China ao Ministério Família Aziz e trabalho evangelístico com as 
crianças. Fomos impactados e usados por Cristo, apesar de fazermos tão pouco 
diante de tantas necessidades ali encontradas. Agradecemos aos irmãos da 
igreja e da sociedade que abraçou conosco a Missão Jordânia do Ministério 
Nação da Cruz. O Ministério Nação da Cruz continua desafiado quanto à 
importância de nós cristãos AJUDARMOS A IGREJA PERSEGUIDA. 

Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Nação da Cruz, entre 
em contato com Breno (43) 99912-0404.



HOJE – Novas classes de Fundamentos da Fé e CDV
Iniciamos hoje às 9h na Escola Dominical! Ainda dá tempo de 
participar, venha para a próxima aula! 

Estudo do livro de Oséias
Iniciamos hoje novo estudo na Escola Bíblica Dominical, na classe de 
adultos!Participe conosco! Todos os domingos às 9h na sala 31.

07 de Março – Reunião Sociedade de Mulheres
Será nesta terça-feira às 14h30 no salão social. Venha desfrutar deste momento! 

09 de Março – Comemoração Dia Internacional da Mulher 
Com o tema: “A Mulher Atual” seremos ministradas pela Pastora e 
psicóloga Angela Pierangeli. Será às 19h30 no Templo.  Você 
mulher está convidada a estar conosco em comemoração por este 
dia tão especial!

24 de Março – Acampadentro Infantil
Para crianças de 03 a 11 anos, será na IMCL às 19h30. Investimento 
R$ 30,00. Mais informações com Flaviana 99617-3125/3327-1926.

24–26 de Março - Reencontro com Deus
As inscrições podem ser feitas na recepção da igreja ou no final dos 
Cultos com os laranjinhas! Investimento de R$ 120,00. As vagas 
são limitadas! Mais informações pelo fone (43) 99117-1606/3361-
5300 com Thalita/Alexandre. 

Missão Amazônia - Barco Hospital
Precisamos de profissionais na área da saúde, pessoas para 
realizar atividades com crianças, trabalhar na beleza e autoestima 
de homens e mulheres, além de evangelistas e intercessores para a 
área espiritual. Mais informações com Gina: 98457-2413.

0302 PastoralAgenda

I Coríntios 1:10

Texto para reflexão

05 DOMINGO
Fabio Issamu Ivasita
Juliano Cesar Silva
Matheus Favero e Silva

06 SEGUNDA
Ivan Carlos Andreasa

07 TERÇA
Rosangela Nakad Cacione
Paulo Sergio Miranda

08 QUARTA
Sencler Silva Filho

09 QUINTA
Christian Squeti
Jessica Siqueira Barbosa

10 SEXTA
Nancy Terezinha Oldenburg Koch
Paula Maciel Arruda

11 SÁBADO

I Encontro Local de Avivamento e Santificação para Jovens e Adultos

Testemunho
Antes de chegar ao acampamento, tinha uma percepção simples do que é o céu 

invadindo a Terra, mas ouvindo as ministrações, orando e meditando na Palavra 
percebi que a invasão do céu na Terra é algo muito mais profundo e presente na 
minha vida. Tendo em vista que a invasão não acontece somente quando se 
manifesta os dons espirituais ou sentimos algo diferente, e sim, ao anunciar a 
Palavra de Deus, viver o ensinamento do evangelho e ser a luz de Cristo, como o 
Senhor nos ordena em Atos 13:47 “Eu fiz de você luz para os gentios, para que você 
leve a salvação até aos confins da terra”. 

Esse acampamento me trouxe sensibilidade para observar as áreas da minha 
vida que precisam ser transformadas e ser um instrumento do Senhor para 
implantar o Reino de Deus na Terra.                                            

João Luiz Nascimento de Azevedo – Membro IMCL

Interessante que a expressão iniquidade no original é ANOMIA - falta de lei. 

Falta de direção. Os/as que "praticam iniquidade" são todos aqueles/as que 

agem como se não tivessem de obedecer a leis, não respeitando as regras 

estabelecidas, como se fossem "donos do seu próprio nariz". Porque não têm 

comunhão íntima com o Senhor, não ouvem a sua voz e fazem o que acham 

que deve ser feito.

Nunca foi tão fácil fazer sem ser. Entretanto, quando se faz sem ser, mais 

cedo ou mais tarde virá às claras, virá a vergonha, virá o escândalo. Por isso 

Jesus é radical - "saiam de perto de mim seus geradores de escândalos".

Que o Espírito de Deus domine sobre as nossas vidas, transformando-nos, 

de tal forma que, em nossas palavras e ações possamos refletir o fato de que 

somos servos e servas de todos, sendo continuamente transformados à 

imagem daquele que não veio para ser servido, mas para servir.

Bispo João Carlos

Agenda
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