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

Na última sexta (14) aconteceu nossa Celebração de Páscoa! Com a
presença de aproximadamente 600 pessoas, tivemos um tempo abençoado de
Palavra, louvor e comunhão, acompanhado de um delicioso café da manhã.
Agradecemos a todos os irmãos/ãs que colaboraram preparando ou servindo. A
Deus seja a honra e a glória!

Fernando Cesar Monteiro
Don Carlo Rodrigues Reina
Ruth de Assis da Silva
Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Mensagem Pastoral
A MÃO DE DEUS NA NOSSA VIDA

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Família

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
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
Comunicação e MKT

Gabriel de Freitas Soares
Homens e AMAS

Igreja Metodista Central
Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
www.metodistalondrina.com.br

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

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

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

Mulheres

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

Jurandir Sérgio de Souza

Um dia John Wesley estava em seu
caminho de volta para a Faculdade de
Oxford, quando em uma noite muito fria
e chuvosa ele encontra o responsável por
g u a r d a r a e n t ra d a d a Fa c u l d a d e
tremendo de frio. Ele então diz para aquele homem:
“Vá para sua casa pegar um outro casaco", diz
Wesley. "Este é o único casaco que tenho", responde o
homem, e complementa "E eu agradeço ao Senhor
por ele".
Wesley então diz "vá para casa e jante uma comida
quente então", e o homem responde "Eu não comi
nada hoje e tive apenas um pouco de água, e eu
agradeço ao Senhor por isto".
Então vendo Wesley que já era tarde e que o homem
poderia ficar trancado, ele pergunta aquele homem
“Já é tarde, e você irá ficar trancado aqui a noite toda,
e daí pelo que você vai agradecer a Deus então?". E o
homem responde "Eu irei agradecer a Deus pelas
pedras secas que eu poderei deitar a minha cabeça um
pouco durante a noite".
John Wesley se sentiu impelido a perguntar uma
última vez, "você agradece a Deus quando você não
tem nada para vestir, nada para comer, e não tem nem
uma cama para deitar a noite; me diga pelo que mais
você agradece o Senhor?" E o homem responde: “Eu
agradeço que o Senhor me deu a vida, um coração
para louvá-lo, e o desejo de servi-lo". Este incidente
deixou Wesley tão impressionado que anos mais tarde
John Wesley disse que aquele homem encontrou uma
coisa que ele ainda não tinha encontrado, algo além de
religião, aquele homem tinha encontrado Deus de
verdade.
Saiba que assim como aquele homem, nós todos
somos chamados a viver uma vida gratos ao Deus da
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continua na pág. 02
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vida, ao nosso Senhor e nosso Amigo Jesus Cristo. Gratidão é o começo
do avivamento, e gratidão é o entendimento de que nunca estamos
sozinhos, que sua mão está sempre sobre as nossas vidas.

NÃO MURMURE
Em vida ou diante da morte devemos lembrar que
existe um hábito que tem derrotado cristãos, famílias e
igrejas inteiras, e isto é chamado murmuração.
Murmuração, reclamação é o esporte preferido de
muitas pessoas, ou como as pessoas brincam na
Inglaterra, murmuração e reclamação é o verdadeiro esporte nacional na
Inglaterra. Isto porque a pessoas reclamam do tempo, não importa se
está sol ou chuva, reclamam dos políticos, reclamam quando não tem
nada para fazer e quando tem algo para fazer.
Você conhece alguém assim?
Não passe a vida murmurando, pois quem murmura não consegue
ver as bênçãos de Deus. Lembre que só existe dois tipos de cristãos, os
murmuradores e os adoradores, em qual time você está?
Estamos caminhando para mais perto de Deus, a cada dia estamos
um passo mais perto do dia que iremos encontrar Deus face a face. Não
perca tempo murmurando, Jesus não murmurou na cruz, ele ministrou e
se entregou!
Lembre que não estamos em casa ainda, mas que com certeza se
não desanimarmos iremos chegar lá e nos encontrar com o Senhor.
Segue uma história de dois missionários que voltaram para casa depois
de 50 anos de serviço, e como o Senhor os ministrou a respeito que eles
não deveriam murmurar, nem esperar demais das outras pessoas, pois
quando chegarmos em casa viveremos uma eternidade de Glória e vida
abundante para todo sempre.
Um casal de missionários americanos voltava para casa após 50
anos servindo a Deus na África. Durante a viagem de volta no navio, eles
vieram imaginando como seriam recebidos e que tipo de honra
receberiam de seus familiares e amigos, já que dedicaram praticamente
a vida toda a serviço do Reino de Deus. Quando o navio se aproximava do
porto, eles viram muitas bandeiras, banda, fanfarra e uma festa
preparada. Então pensaram: “Maravilha! Eles estão prontos para nos
receber de volta! Que alegria!"
Porém, quando saíram do navio depois de um bom tempo, já que
estavam viajando na terceira classe, viram os papéis coloridos
espalhados pelo chão e não havia mais a banda e as pessoas.
Diante daquele silêncio, comentaram: "A festa deve ter sido por
causa daqueles homens de terno no navio. Vamos embora!" Então foram
pra casa, cansados e frustrados, pois não havia ninguém para esperálos, nenhuma recompensa sequer e o marido ficou tão revoltado que saiu
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batendo a porta e disse à sua esposa: ”Eu vou dar uma volta, pergunta aí
pro seu Deus se é isso que Ele tem pra nos dar depois de 50 anos de
ministério!".
Aquele homem andou... andou... e, ao voltar, encontrou a esposa
mexendo em alguma coisa na pia da cozinha. Ele entrou e perguntou à
mulher em tom de deboche: "E então? Falou com o seu Deus se é isso
que Ele tem para nos dar, depois de renunciarmos 50 anos da nossa vida
dedicados ao ministério?"
E a mulher sem se virar, simplesmente disse: "Falei sim".
"Ah é? E então, o que foi que Ele disse?" retrucou o homem.
Ela respondeu: “Deus disse que nós ainda não chegamos em casa”.
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o
vosso trabalho não é vão” (I Co 15:58).
Rev. Luiz F. Cardoso

Agenda
Estudo do livro de Joel
Iniciamos hoje novo estudo na Escola Bíblica Dominical, na classe de
adultos! Participe conosco! Todos os domingos às 9h na sala 31.
28 à 30 de abril – Encontro com Deus
ÚLTIMAS VAGAS!! Ainda dá tempo de participar, faça sua
inscrição até terça-feira (25) 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. 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. Mais informações com Adriano
e Tina pelo fone: 99112-8841.

23 DOMINGO
Sieglinda Tereza Koch
24 SEGUNDA
Deilson Justino
Eliane Canuto Gouveia Cidade
25 TERÇA
José Yochio Akiyoshi
Maria Francisca dos Santos
Cristina Maria Martins Dias
Camila Santos Godoy
Camilla Jardim Luiz Gomes Z.
26 QUARTA
Alexandre Domingos de Lima
27 QUINTA
João Pedro Santos Moreira
28 SEXTA
Reginaldo Azevedo da Rocha
Cristina Maria Freitas Domingos
Elizabete Trevisan Pamplona
29 SÁBADO
Jaime Louza
Washington Luiz Pereira
Marli Montanini
Marli Guarnieri Passos

02 de Maio – XV Enc. Nacional de Mulheres Metodistas à distância
Será às 14h30 no salão social. Convidamos você mulher para participar
deste momento abençoado. Mais informações com Ester 98417-8603.

Recados
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.
Churrasco Missionário
Vem aí nosso churrasco Missionário! Aguarde mais informações.

Texto para reflexão
I Pedro 1:8-9

