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Boletim Dominical
Feira da Empreendedora

14 de Maio de 2017

Foi maravilhoso participar da Feira da Empreendedora. Conheci e
revi muitas pessoas e principalmente, vi um brilho no olhar das
"mulheres empreendedoras" apresentando seus trabalhos. Agradeço a
Sociedade de Mulheres pela oportunidade e cuidado que tiveram com
todas as mulheres envolvidas.
Josiane Kelly Ribeiro
Pães e Doces da Vovó
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

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

Pastor Fernando C. Monteiro

Mensagem Pastoral
A IMPORTÂNCIA DO CARÁTER FORJADO NO LAR

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Família

Ministério Pastoral
Missões

XV EAD - Mulheres no Caminho da Missão
Com o tema “Inclusão, Vida e Ação”, fomos ministradas pela professora
Dra. Elisabeth Cristina Costa, que falou sobre a inclusão de pessoas
com deficiência em nossas igrejas. Entre outros pontos destacou que
precisamos nos preparar para receber estas pessoas, proporcionando
meios para que isto aconteça.

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
Tesoureiro

Eudes Dias

Sabemos muito pouco sobre a mãe de Moisés para
tecermos comentários sobre o seu impacto na vida do filho.
Podemos ter certeza, porém, que sua criatividade, livrando a
vida de seu filho (Êxodo 2:3-4), e a coragem que ela
demonstrou aceitando a responsabilidade de criá-lo para a
princesa egípcia, foram fatores primordiais na formação do
caráter de Moisés. Será que podemos justificar a criação de um
paralelo entre a mãe de Moisés e Susana Wesley que teve um
impacto no mundo através da influência que ela exerceu nos
seus filhos, John e Carlos Wesley, os fundadores do Metodismo
do século XVIII, na Inglaterra?
Os segredos da criação dos filhos de Susana foram
resumidos da seguinte forma:
1- Ela ensinou autoridade, pela sua reverência.
2- Ela ensinou domínio, pela sua satisfação.
3- Ela ensinou sucesso, pela sua criatividade.
4- Ela ensinou sofrimento, pela sua tolerância.
5- Ela ensinou responsabilidade, pela sua regularidade.
6- Ela ensinou disciplina, pela sua bondade.
7- Ela ensinou liberdade, pela sua lealdade.
8- Ela ensinou planejamento, pela sua determinação.
9- Ela ensinou propósito, pela sua fé.
10- Ela ensinou liderança, pela sua iniciativa.
11- Ela ensinou vitória, pelo amor.
12- Ela ensinou domínio, pela sua segurança.
13- Ela ensinou liberdade, pela sua virtude.
14- Ela ensinou responsabilidade, pela sua firmeza.
15- Ela ensinou alegria, pela sua alegria.
É verdade que não podemos saber completamente como a
mãe de Moisés demonstrou essas virtudes. Porém, podemos
ter uma idéia de que as qualidades que o escolhido de Deus
apresenta durante os quarenta anos de exaustivos desafios e
tribulações, foram instiladas por um tipo de retaguarda que ele
e os Wesley receberam. Os primeiros sete anos de vida de uma
criança são os mais cruciais na formação da sua
personalidade. Será que as mães estão instilando qualidade de
caráter bíblico em suas crianças? Qual a influência que a
televisão e os filmes tem em nossos jovens? Será que eles
estão sendo moldados para o serviço de Deus, líderes que
guiarão a Igreja e as organizações cristãs para o próximo
milênio de forma bem sucedida?
Russel Philip Shedd

Pastoral
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Agenda
21 de Maio – Campanha Nacional da Oferta Missionária
Há 22 anos as Igrejas Metodistas de todo o país se reúnem para colocar
em prática a generosidade para com as Regiões Missionárias do Norte e
Nordeste brasileiro. Todo o valor arrecadado é destinado para a obra
missionária nestas regiões. Que nossas mãos, sejam mãos que oram,
doam e abençoam!
27 e 28 de Maio – Encontro de Capacitação para Intercessores
Com o tema “Unção e Renovo na vida do intercessor” o encontro
acontecerá na chácara da IMCL. Investimento R$ 30,00. Mais
informações com Adriana 99609-2548.
09 à 11 de Junho – Acampamento de Inverno dos Juvenis
Com o tema "Amor Real", nosso acampamento
acontecerá na chácara da Igreja! Investimento de
R$90,00. As inscrições junto ao pagamento estarão
disponíveis até o dia 16/05/17. Mais informações com
Aline 99699-3898.
15 de Junho - Churrasco Missionário
Vem aí nosso churrasco Missionário! Será na chácara
da Igreja em 15 de Junho, das 12h às 14h. Adquira
seu convite e abençoe as viagens missionárias.
Convites na recepção da Igreja ou com o Betão pelo
fone 99957-0438.

Recados
Curso para noivos – ONE
Em Junho iniciaremos nova turma na Escola Dominical. Mais informações
com Cleber e Eliane: 99952-2605/99952-2606.
Formatura do CDV nos Jovens
No último sábado (06), tivemos no Culto a formatura
do CDV de dois Jovens. Louvamos a Deus, por mais
estas vidas que tiveram seus dons revelados para
servirem na obra de Deus. Se você tem entre 18 e 35
anos, é nosso convidado para participar dos nossos
cultos, que acontecem todos os sábados, às 20h no
Salão Social.
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Nos Caminhos da Missão “entre o mínimo e o máximo que
podemos fazer”
À medida que caminhamos em direção ao propósito
que Deus tem para a igreja, o próprio Deus deixa mais
claro para todos/as nós os desafios da missão.
Mas o fato é que o caminho já está traçado. Quando
no chamado da grande comissão: “Jesus,
aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda a
autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação
do século” (Mt 28:18-20), o próprio Deus estabelece qual é a nossa parte,
por isso o termo comissão, pois dentro do grande projeto de redenção do
homem, o Senhor escolhe pessoas como nós para fazer parte do Seu plano
de ação. Só posso entender que a grande comissão é o mínimo e o máximo
que Deus espera de nós.
Dentro dessa perspectiva de que há uma missão em nosso caminho,
precisamos deixar claro que é o mínimo que se estabelece, ou seja, ir,
pregar, batizar e ensinar a reter as ordens de Deus. Tudo que Deus quer
para nós como Corpo de Cristo, o mínimo trata-se disso, em ir pregando e
batizando, vivendo um estilo de vida que permite às pessoas a ter através
de nossos exemplos os mandamentos de Deus.
Entre o mínimo e o máximo encontramos a vida de santificação como
parâmetro para não desviarmos nem nos contaminarmos com as
transgressões (Ezequiel 14:11), pois o mínimo que Deus quer confunde-se
com o máximo exatamente porque o comando é único e imutável. Todo o
propósito estabelecido nos céus tem como alvo o despertamento de
homens e mulheres dispostos/as a fazer da sua vida um sacrifício vivo
(Romanos 12:1), a fim de que alguém seja alcançado.
Uma vida de inspiração é a cota certa para que os princípios de Deus
estejam marcados no coração de nossa geração e das gerações vindouras.
Embora saibamos que o caminho seja difícil e absolutamente desafiador,
não tenho dúvida de que a carreira proposta para todos nós em Jesus nos
consolida a não sairmos do foco de gerar filhos/as e servos/as para a obra
de Deus.
Bispo Paulo Rangel – 1ª Região

14 DOMINGO
Cristiano Souza de Almeida
Maria Rosa da Silva
15 SEGUNDA
Jayson Hashimoto Hayashi
Maria Layde de Souza
Maria Alves Batista
16 TERÇA
Mayumi Sato C. F. dos Santos
Simone Hireman de Paula
João Eugenio Cornelian Filho
Lucimar da Silva Botelho Nani
17 QUARTA
Edna Batista Mendes Ribeiro
Eliana Sato Yoshioka
18 QUINTA
19 SEXTA
Fernanda Caroline Ferreira H.
20 SÁBADO
Beatriz Gonçalves Maria
Arlei Aparecido de Oliveira
Magda do Espirito Santo Pierrin

Texto para reflexão
Hebreus 11:1

