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PÁSCOA INFANTIL
A páscoa infantil foi um momento diferente para as crianças, onde de forma
lúdica e criativa trabalhamos as DUAS PÁSCOAS, através de uma caminhada
turística que levou as crianças a viajarem em sua imaginação para o Egito,
percorrendo os espaços da nossa igreja vivenciando os acontecimento dessas
duas temáticas, tivemos o envolvimento de pais e juvenis e todos os professores
do Ministério Infantil juntamente com a Escola Dominical Infantil, que se
dispuseram a estar conosco nesses dois momentos, participando e ensinando as
crianças.
Tivemos a participação de 90 crianças no culto da manhã, 75 crianças no
culto das 18h e 23 crianças no culto das 20h, essa programação teve como
objetivo deixar as crianças vivenciarem o verdadeiro sentido da páscoa, um ATO
DE AMOR QUE NOS LIBERTA DO PECADO. Agradeço a cada um pela participação
e amor com nossas crianças.
Flaviana Souza - Ministério Infantil.
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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

Everaldo Bernardino
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

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

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

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)

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto
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Mensagem Pastoral
O SACRIFÍCIO DE JESUS LIBEROU VIDA A TODOS
NÓS!
Toda vez que tenho ministrado a
Santa Ceia na minha igreja local gosto
de relembrar que Jesus tomou nosso
lugar e morreu a nossa morte, para
nos dar a vida abundante que não
poderíamos ter de outra forma. É
fantástico saber que Ele tomou sobre si o que eu deveria
sofrer de direito, para me dar o que não poderia ter como
privilégio. Ele pegou a dor, sofrimento e vergonha e
destruiu naquela cruz.
É importante relembrar que a morte não conseguiu
segurar o Senhor, Jesus derrotou a morte e o pecado e
agora Ele vive para sempre. Como o cântico que diz:
“Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está".
No quarto capítulo do Evangelho de João a Bíblia relata
a história de quando Jesus encontra a mulher Samaritana,
e mesmo após um começo sem muito sucesso aparente,
Jesus divide seu plano com aquela mulher "Se você
conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água,
você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva".
Jesus dividiu o seu plano eterno com aquela mulher,
plano de que todo aquele que chamar pelo nome do Senhor
será salvo, e receberá a Vida abundante que só Ele pode
dar.
Que coisa maravilhosa é saber que existe um Deus que
se tornou homem com o único propósito de pagar pelos
nossos pecados, e nos salvar de uma vida sem Deus, para
uma vida de filhos e filhas de Deus.
Jesus veio para ser o único caminho a salvação a Deus,
e Ele não pede nada em troca para isso.
Ele não pede uma roupa especial, palavras bonitas,
não requer uma oferta financeira avantajada. Ele somente
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Agenda
28 - 30 de abril – Encontro com Deus
É um verdadeiro Encontro com o Senhor, onde somos
ministrados, curados e restaurados pelo poder do Altíssimo.
Neste tempo vemos e sentimos a presença e o manifestar
da sua glória! Inscrições ao final dos cultos com os
laranjinhas ou na recepção da Igreja. Investimento R$
120,00.
30 de Abril e 01 de Maio – Piquenique da Família
Está chegando o nosso tradicional piquenique da família.
Acontecerá na chácara da IMCL nos dias 30 de abril e 01 de
Maio. Para acampar com as crianças no dia 30 às 20h, terá
um investimento de R$ 15,00 e para ir somente no dia 01 de
maio, o valor é de R$ 10,00. Garanta seus convites na
recepção da Igreja.
Curso Mulher Única
Iniciaremos novas turmas do Curso Mulher Única, você que ainda não fez,
te convidamos à participar! Informações com Patrícia pelo fone 991286897.

Recados
Choro Novo
Nasceu em 04/04/2017, Davi Yudi Sato Cachione Franco dos
Santos, com 3,415Kg e 47,5cm. Filho do casal Judson e
Mayume Franco. Parabéns aos papais e a irmã Alana, pelo
lindo presente!
Revista Voz Missionária
Você já ouviu falar da revista Voz Missionária? É uma publicação bimestral
da Igreja Metodista e existe desde 1929. Ela traz reflexões, crônicas,
dinâmicas e muitas outras informações interessantes ao público feminino.
Mais informações com Ester 98417-8603 ou www.vozmissionária.org.br

Anotações

pede que o recebamos em nossos corações como Senhor e Salvador de nossas
vidas.
Que experiência maravilhosa aquela mulher Samaritana teve, ela
conheceu Jesus e Ele se revelou a ela, e no processo de passar tempo ouvindo
o Senhor ela foi entendendo mais e mais quem ele era. Ela começa chamando
Jesus de um Judeu normal (e ela diz isso de uma maneira um pouco rude),
depois ela o chama de profeta e finalmente no final da conversa ela reconhece
que Ele é o Messias.
E a consequência daquele encontro transformador com Jesus é que aquela
mulher retorna para seu vilarejo, e a Bíblia relata que muitos Samaritanos se
entregam e confiam em Jesus por causa do testemunho daquela mulher
Samaritana.
Hoje em dia Jesus continua fazendo o mesmo, liberando vida abundante
para todos aqueles que estão abertos para o receber como Senhor e Salvador
de suas vidas.
Você gostaria de fazer isto agora?
Deus nos entregou a água viva, que é Jesus, e Nele somos saciados e
cheios da gloriosa presença de um Pai que transforma e supre todas as nossas
necessidades. Lembre-se que Ele morreu a morte que você deveria ter, para
dar a vida abundante que nós não poderíamos ter de outra maneira.
Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Rev. Luiz F. Cardoso
Igreja Metodista da Inglaterra
CMA - Conferência Missão e Avivamento
Quando fui pra esta Conferência, não tinha idéia de como eu seria
abençoada. Foi um ótimo tempo para aprender, ser renovada e deixar Deus
agir em minha vida. Tivemos oficinas muito boas sobre missão e aprendemos
várias formas de ajudar aqueles que tem necessidade, não apenas de comida
ou de bens materiais, mas de amor, de Deus.
O meu amor pela missão foi restaurado e anseio cada vez mais fazer a
vontade do Senhor. Tenho certeza que não será apenas mais um evento em
minha vida, mas vou levar comigo o que aprendi aonde eu for.
Mariana Santos Antunes

16 DOMINGO
Ana Paula De Araujo Blum
Cristiano Renato Fregolão Kreuscher
Vânia Cascione
17 SEGUNDA
Ana Paula Durrer Alves
Cleber de Oliveira Netto
Vinicius Rocha Netto
Leandro Matias do Nascimento
Tainah Alfredo Navarro
18 TERÇA
Rodrigo Sartori Ranucci
Juliano Monteiro
Gabriel Bernardi Violato
Arthur Araujo Kloster
Maria de Fátima Moreira
19 QUARTA
Amilton Nunes Pereira
Celi Tavares Guarido
Julia Rezende Silva
Helio Antonio Lopes
20 QUINTA
Izabel Cachioni Flavio
Alceu Anderson Pinheiro Poly
Hermínia Gongora Berbert
21 SEXTA
Isabela Jung Barbosa
Leandro da Silva Paim
22 SÁBADO
Rosan Fernandes de Souza
David Willian Lopes
Geovanna Lopes P de Arruda
Ana Carolina Forloni Pradal
Célia Regina Nicoletti Mararini

Texto para reflexão
Isaías 53:5

