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Boletim Dominical

Chá de Mulheres – Ponto Missionário Chamonix

19 de Março de 2017

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizamos em
11 de março, a segunda edição do Chá de Mulheres. Uma tarde muito
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agradável, em que as mais de 60 participantes, puderam desfrutar de
um verdadeiro banquete físico e espiritual. Com um momento de
louvor abençoado, e ministração baseada no Salmo 131, trouxe a

Pastoral

mensagem de que devemos ser como crianças e nos lançarmos no colo
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do Pai.
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Um momento impactante foi a interpretação da canção “Agora eu
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vejo” que enfatizou como as mulheres são preciosas para Deus, obra
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prima de suas mãos. O evento contou ainda com uma descontraída
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dinâmica e o encerrado com um momento de comunhão, um delicioso

Missões

chá acompanhado de maravilhosos quitutes, tudo preparado pela
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equipe de mulheres que tem servido ao Senhor no Chamonix.

Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento e
Maria Rita Silva
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
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Descanso Pastoral

secretaria@metodistalondrina.com.br
Segunda-feira - Pr. Don Carlo
pastordoncarlo@hotmail.com
.

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
.

Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

Pr. Fernando Cesar Monteiro

Everaldo Bernardino
Quarta-feira
12h15
Meia Hora com Jesus
14h30
Tarde da Restauração

Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Sábado
20h
20h

Sexta-feira
20h
Reunião dos Homens

P.M. - Jardim Chamonix
Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Quarta-feira às 20h - Culto

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Aline Siqueira Pedroso
Secretaria e Administração

Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto

Culto dos Jovens
Culto da Família (2º do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto

Jesus recomenda sobre o jejum: “Quando
jejuares, não vos mostreis contristados como
os hipócritas... Em verdade vos digo que já
receberam sua recompensa. Tu, quando
jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o
fim de não aparecer aos homens que jejuas, e
sim ao teu Pai, em secreto; e teu Pai que vê em
secreto, te recompensará”. (Mt 6:16-18; 2 Sm
12:16-20).
O jejum aflige a alma e isso não significa castigo, mas a
oportunidade de crescimento espiritual. A nossa alma é
constituída de sentimentos, intelecto e vontade. Mesmo após a
nossa conversão ao Senhor, ainda existe uma natureza má em
nós que precisa ser transformada. Quando temos tendência à
vaidade, inveja, ciúme, orgulho, ira, maledicência, fofoca,
rebeldia e etc., isso significa que nossa “natureza carnal-alma”
está em oposição à ação do Espírito Santo em nosso espírito
(Rm 8:12-17; Gl 5:16-26). Precisamos, por isso, nos humilhar
e clamar. Uma das formas de nos humilharmos (reconhecendo
nossa necessidade de Deus) é o jejum. Com ele você está
procurando depender unicamente de Deus e não de sua
capacidade...

Eudes Dias

Homens e AMAS
Domingo
09h
Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar

JEJUM – “Seu significado”

Tesoureiro

Gabriel de Freitas Soares

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

Mensagem Pastoral

“O tempo do jejum”
A Bíblia fala de diversos tipos de jejum. A duração mais
comentada é de um dia “... no dia do jejum” (Jr 36:6). Outra
prática era até às 15h (praticado 4ª e 6ª feiras durante o ano),
muito comum da Igreja Primitiva (Lc 18:12).
Outra forma de jejuar é a abstinência (devido a
enfermidades e problemas físicos). Nesse caso, a pessoa come
pouco e deixa de comer certos alimentos: É o jejum de Daniel
(Dn 1:1-12).
Há, ainda, os jejuns ocasionais (em meio libertações e
circunstâncias difíceis – Mt 17:21; 2Cr 20:1-3). Em lugar de
satisfazer o corpo, alimenta-se o espírito!
É importante ressaltar que beber água não quebra o jejum.
Wesley dizia: “A mais poderosa razão para a observância do
jejum é que constitui um auxílio à oração” E que: “O jejum
serve para vencer a luxúria e a sensualidade, afastar os
incitamentos dos desejos loucos e perigosos, as afeições
baixas e fúteis”.

Comunicação e MKT

Igreja Metodista Central
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Agenda

Pastoral
A IGREJA DE CRISTO

Agenda
Iníciamos novas classes de Fundamentos da Fé e CDV
Ainda dá tempo de participar, venha para a próxima aula às
9h na Escola Dominical!
Campanha em favor das Famílias
Iniciamos nos Cultos de terça-feira às 19h30. Participe desta campanha
e coloque sua família no altar do Senhor!
20 de Março - Convocação Concílio Local
No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da
Igreja Metodista convoco os membros da Igreja Metodista Central de
Londrina à reunir-se em Concílio Local Ordinário no dia 20/03/2017
(Segunda-feira) às 19h30 no Templo.
PAUTA:
- Plano de Ação 2017/2018;
- Calendário de Atividades 2017/2018;
- Orçamento Programa 2017/2018.
Londrina, 06 de Março de 2017.
Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente
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!

Recados
Kits de Páscoa - Adoce com seu amor!
Ajude o Ministério de Obras de Misericórdia a preparar a Páscoa da
Tarde da Restauração! Colabore com chocolates, doces, balas e
bombons para montagem do kits até o dia 10/04/2017.
Ministério de Com. e Marketing recruta novos integrantes
Você que possui conhecimento em alguma dessas áreas: fotografia,
filmagem, produção de texto, arte gráfica, designer, marketing, ou então,
você que não possui, mas, tem facilidade e interesse em desenvolvê-los,
está convidado/a para conhecer o trabalho do Ministério e se juntar à nós.
Contato através do whatsapp: (43) 98431-9993 ou
comunicacao@metodistalondrina.com.br.
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Ministrar na igreja constitui-se o maior dos privilégios. Nada poderia
ser mais honroso ou ter maior significado eterno que servir ao nosso Cristo
em sua igreja. Esse privilégio é também a responsabilidade mais pesada
que alguém pode assumir. O cumprimento desse privilégio e o desencargo
dessa responsabilidade exigem que a compreensão da igreja e de seus
ministérios seja correta e de acordo com a Palavra de Deus.
Para entendermos as questões ligadas à igreja e estabelecer tal
compreensão como um fundamento para o ministério, precisamos
compreender algumas verdades básicas:
1.A igreja é a única instituição que nosso Senhor prometeu edificar e
abençoar (Mt 16:18).
2.A igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores (Fp 3:3).
3.A igreja é a assembléia mais preciosa sobre a terra, uma vez que
Cristo a adquiriu com seu próprio sangue (At 20:28; I Co 6:19; Ef 5:25; Cl
1:20; I Pe 1:18; Ap 1:5).
4.A igreja é a expressão terrena da realidade celestial ( Mt 6:10;
18:18).
5.A igreja por fim triunfará tanto no âmbito universal como no local ( Mt
16:18; Fp 1:6).

19 DOMINGO
Josefina Vieira de Souza
Fátima Avelino Miazzo
Thiago José Marcello
20 SEGUNDA
Caroline M. de Oliveira Guerra
Daniel Ruiz
Fabio Luis Finotti
21 TERÇA
Ilamar Guimarães Garcia
22 QUARTA
Aline Guilherme Maciel
23 QUINTA
Cristiane Panísio
Maria José de Lima
24 SEXTA
Ruth Alombardi
Cícera Aparecida Nascimento F.
25 SÁBADO
Adriano Francisco da Silva

6.A igreja é a esfera de comunhão espiritual ( Hb 10:22-25; I Jo
1:32;6:7).
7.A igreja é quem proclama e protege a verdade divina ( I Tm 3:15; Tt
2:1-15).
8.A igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual ( At
20:32; Ef 4:11-16; 2Tm 3:16-17; I Pe 2:1-2; 2Pe 3:18).
9.A igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo
( Mc 16:15; Tt 2:11).
10.A igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma
liderança espiritual forte (2Tm 2:2).
John MacArthur

Anotações

Texto para reflexão
João 7:38

