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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
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

A mais difícil das ciências é conhecer a si mesmo 
(Basílio)

"... A humildade precede a honra" (Prov. 15: 33)
"A soberba precede a ruína..." (Prov. 16:18)

Moisés foi criado no palácio até os 
quarenta anos de idade. Fugiu para o 
deserto e ali viveu por outros quarenta 
anos. Tirou o povo do Egito e liderou-o 
por mais quarenta anos. Morreu. Seu 
corpo foi ocultado pelo próprio Deus. 

No chamado de Moisés, aos oitenta 
anos, Deus apareceu lhe numa sarça 
em chamas. A sarça ardia, mas não se 

consumia. Moisés percebeu o fenômeno e temeu aproximar-
se. Deus lhe falou que tirasse as sandálias: o chão que pisava 
era terra Santa.

Deus apresentou-se como Deus dos antepassados e 
comissionou Moisés para tirar os hebreus da escravidão no 
Egito. A reação de Moisés foi reticente, bem aos moldes da 
reatividade profética ante a complexidade do chamado divino: 
“Não sei falar direito" (Isaías disse: "Aí de mim que vou 
perecendo"; Jeremias, "não passo de uma criança"; Gideão, 
"Sou o menor dentre o meu povo"; e Davi "quem sou eu?"). 
Moisés sabia que não era apto para tal tarefa. Era idoso, frágil e 
para piorar, um fugitivo. Como voltar e assumir tão profundo 
desafio?

Deus não o contradisse, mas revelou: "Eu estarei com 
você". Não se trata de um  “não pense assim de você mesmo” 
ou ainda, de um “acredite mais em você"; trata-se de um "não 
deixarei você sozinho e nem permitirei que dependa de suas 
próprias forças”. O Deus que chama é o mesmo que capacita e 
acompanha, orienta e abençoa, fortalece e dá vitória.

O desafio da fé cristã passa por um processo semelhante 
de autoconhecimento. A consciência de inaptidão é 
fundamental para o serviço no reino de Deus. A sarça, como 
mistério e revelação, advertência e milagre, coloca o 
comissionado frente ao brilho da majestade daquele que 
chama. Quem pode servi-lo? Quem pode sustentar-se em sua 
presença? Moisés e os profetas, ao verem a glória do Senhor, 
viam também sua própria miséria, temendo assumir as 
implicações da convocação celestial.

O cristão precisa saber que sua força e recursos nada são.  

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

Anotações

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

continua na pág. 02
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Fundamentos da Fé e CDV
Ainda dá tempo de participar das novas classes! venha para a 
próxima aula às 9h na Escola Dominical!

Campanha em favor das Famílias
Nos Cultos de terça-feira às 19h30. Participe desta campanha e coloque sua família 
no altar do Senhor!

08 de Abril – Noite do Rock – Jesus, Pizza e Rock

Sábado às 20h no salão social. Será um evento evangelístico, 
com bastante rock (portanto, venha caracterizado). Os convites 
a R$20,00 e lhe garante pizza à vontade após o evento. Não fique 
de fora, adquira seu convite com antecedência! Mais informações 
com Mylle pelo fone: 99668-7061.

28 à 30 de abril – Encontro com Deus
Atenção laranjinhas!! Você que é membro, já fez o Encontro, 
Reencontro, está em discipulado na Igreja e deseja trabalhar, 
entre em contato pelo fone: 99117-1606/3361-5300 com 
Thalita. 

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 Nação da Cruz

Durante séculos, a Líbia foi considerado um 
“solo fértil” para o crescimento do evangelho. 
Atualmente, porém, tudo o que se vê são os 
desafios daqueles que se decidem por Cristo, 
mas por esta causa são perseguidos. Um cristão 
líbio se encontra sob a custódia das autoridades 
do país. Ele pede a intercessão de todos os 
irmãos pela sua segurança, proteção e 
integridade física. Um dos líderes da igreja na 

Líbia, que também estava detido foi libertado recentemente. 
Agradeço a Deus por isso, disse ele.

Sabe-se que existem muitas pessoas em oração pela situação 
dos cidadãos na Líbia e que aguardam notícias da “colheita” após 
as pregações, mas há muitos trabalhos sendo realizados e que 
ainda são considerados como o “preparo do solo”. Como a Bíblia 
nos diz: “há um tempo certo para todas as coisas”. 

Clame para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre 
aquelas terras e que os perseguidores também sejam impactados 
pelo amor de Cristo.

Ore Pelo Norte Africano, Ore pela Líbia, ore pelos cristãos que lá 
resistem por Cristo.

“O amor cristão é em si mesmo generoso e 
desinteressado; nasce não de qualquer ponto de 

vista de vantagem para nós mesmos, nem de lucro 
ou de louvor, nem ainda do prazer do amor... o amor 

social – se significa o amor ao próximo, é 
absolutamente diferente do amor egoísta”.                           	 	 	 	 	                      

John Wesley

0302 Nação da Cruz

Gálatas 6:10

Texto para reflexão

26 DOMINGO
Benedito Pascoal de Assis
Marcelo Kloster Junior

27 SEGUNDA
Alyne Fernanda Leuch de Souza
Danielle Mendes Ribeiro

28 TERÇA
Ivan Ossaki Kuriki

29 QUARTA
Claudio Alves de Lima Miranda
Paulo Sergio Ireno

30 QUINTA
Luan Aragão Bilac Costa

31 SEXTA
Luciani Cristina Coutinho Louza
Marcos Roberto Ramos Mendonça
Ana Beatriz Tavares Mascarenhas

01 SÁBADO
Isadora Sardi Guerra
Hans Werner Souza Humann
Barbara Giovanna N. Vilela Cardozo
Cleusa Erilene dos Santos Cacione

Agenda

Recados

Pastoral

Mas não deve recuar: Deus promete seguir com ele. Não deve se enganar: Sem 
o auxílio da mão divina não poderá, jamais, cumprir sua missão.

Nas palavras de David Livingstone: "Sem Cristo, nem mais um passo; com 
Cristo, a qualquer lugar". Humildade e submissão são atitudes imprescindíveis.

Mas é importante lembrar: humildade é diferente de modéstia. C.S. Lewis 
advertiu: "a verdadeira humildade dispensa a modéstia". Na humildade, o sucesso 
de toda e qualquer realização é celebrada, o sucesso é negado, como se não tivesse 
acontecido ou não passasse de um golpe de sorte. No orgulho, o sucesso é todo meu! 
Moisés, na seqüência de sua experiência vocacional, oscilou entre modéstia e 
orgulho, provocando a ira de Deus - Ele resiste ao soberbo, mas habita com o 
humilde.

Moisés, na sarça, foi chamado, sobretudo, a olhar para si mesmo. Quem não 
conhece a si mesmo não pode conhecer seus limites e possibilidades. Também não 
pode conhecer o outro em suas necessidades e particularidades. Como escreveu C. 
G. Jung: “Devemos entender a nós mesmos se quisermos realmente nos entender 
com o outro". E não há olhar para Deus que não se descobre em um olhar para si 
mesmo com humildade e temor. Por isso, a oração de Agostinho: “Permita-me 
conhecer a ti, ó Deus, permita-me conhecer a mim, e isto é tudo."

Extraído e adaptado.
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