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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

SALVAÇÃO PELA FÉ

“Pela graça sois salvos, mediante a fé” 
(Efésios 2:8)

Todas as bênçãos que Deus tem dado ao homem 
provêm da sua graça, generosidade ou favor, favor 
totalmente imerecido: o homem não tem nenhum direito à 
menor misericórdia divina. Foi a graça livre que formou o 
homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o 
fôlego de vida e imprimiu na alma a imagem de Deus e "pôs 
tudo sob meus pés" (Sl 8:6).

A mesma graça livre nos concede hoje vida, respiração 
e tudo mais, pois não há nada que somos ou temos ou 
fazemos que não provenha da mão de Deus. “Todas as 
nossas obras, tu, oh Deus as fazes por nós" (Is 26:12) .

Assim, elas são tantas outras manifestações de livre 
misericórdia, e toda justiça encontrada no homem, será 
também uma dádiva de Deus.

Então, como o pecador fará expiação pelo menor de 
seus pecados? Com suas próprias obras? Não provêm dele 
senão de Deus. Na verdade, todas são ímpias e 
pecaminosas, por si mesmas; portanto todas carecem de 
uma nova expiação. Só frutos maus nascem de uma árvore 
corrupta. Como o coração do homem é totalmente 
corrupto e abominável, ele "carece da Glória de Deus" (Rm 
3:23), daquela gloriosa justiça primitiva expressa na sua 
alma, segundo a imagem do seu grande Criador. Assim, 
nada tendo, nem justiça nem obras, para reivindicar, sua 
boca totalmente se cala perante Deus.Se portanto, os 
pecadores  acharem graça diante de Deus é "Graça sobre 
graça" xápiv ávrí xápitoç  (Jo 1:16). 

Se Deus, se digna ainda a derramar novas bênçãos 
sobre nós, sim, a maior de todas elas, a salvação; que 
podemos dizer a essas coisas senão "graças a Deus pelo 
seu dom inefável?” (2 Co 9:15) . E assim é. Nisto "Deus 
prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo 
morrido para nos salvar, sendo nós ainda pecadores"(Rm 
5:8). “Pela graça, então sois salvos, mediante a fé" (Ef 
2:8).  A graça é a fonte e a fé a condição da salvação.

Sermão de John Wesley 
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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

Ministério Pastoral

Missões

Rosmeire Pereira da Silva

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens e AMAS

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

Aconteceu

MOMENTO DEVOCIONAL EM INGLÊS

No dia 03 de junho (Sábado), tivemos na IMCL o primeiro Momento 
Devocional em Inglês. Foi um tempo de benção, onde tivemos louvor, pregação 
e oração ministrados em inglês. O objetivo deste culto é encorajar os irmãos a 
aprimorarem seu inglês, como forma de capacitação para a missão 
transcultural. Além disso, o culto também é evangelístico, buscando alcançar 
pessoas que residam em Londrina, mas cujo primeiro idioma seja o inglês.

Se você tem o interesse em aprimorar sua prática do inglês, aprendendo 
mais sobre a Palavra de Deus e em comunhão com seus irmãos, essa é sua 
oportunidade!

Nossa próxima edição será dia 08 de Julho às 19h. Fique atento aos recados 
do boletim e à pagina do Sinaleiro no Facebook! Participe você também!

Testemunho 
"O culto em inglês foi simplesmente uma benção! Foi incrível participar 

desse momento e conversar com pessoas que também têm buscado 
capacitação missionária dessa forma. Convido a todos a participarem da 
próxima edição!"

Maria Fernanda Monteiro

Churrasco Missionário

Nosso Churrasco 

Missionário está

chegando!

Adquirindo o convite você

contribui com as viagens

missionárias e saboreia um

delicioso churrasco!

Não fique de fora!

Data: 15/06/2017

Horário: 12h

Local: Chácara IMCL



12 de Junho – Reunião da CLAM
Lembramos os Coordenadores de Ministérios que AMANHÃ, teremos a reunião às 
19h30 na sala 20.

13 a 16 de Junho – Encontro Nacional de Pastoras e Pastores
Será na cidade de Aracruz/ES. O Pr. Don Carlo, Pra. Ruth e Pr. Fábio estarão 
participando deste tempo abençoado de edificação. Oremos por este encontro e 
pela vida dos nossos pastores.

15 de Junho - Churrasco Missionário
Ainda dá tempo de participar! Será nesta quinta-feira das 12h às 
14h na chácara da Igreja. Adquira seu convite e abençoe as 
viagens missionárias. Convites na recepção da Igreja ou com o 
Betão pelo fone 99957-0438.

Nota de Falecimento
No último dia 07, tivemos o falecimento da irmã Maria Aparecida da Silva Rosado, de 
74 anos. Oremos para que Deus continue consolando a família.

Barco Hospital – Missão Amazônia
Na segunda semana de agosto, uma equipe de Londrina embarcará para mais uma 
missão no Barco Hospital Metodista (Amazônia). Para isso, necessitamos da sua 
colaboração com doações que serão entregues às comunidades atendidas. Segue a 
lista de utensílios necessários para a missão:
- produtos de higiene pessoal: escova e pasta de dente adulto e infantil, sabonete, 
absorvente, fralda;
- produtos de beleza para mulheres e crianças: laços, presilhas, tiaras, etc;
- materiais escolares de pequenas dimensões: cadernos, lápis de cor, estojos, lápis, 
caneta, borracha, livros bíblicos e educativos;
- remédios novos ou usados, desde que estejam dentro do prazo de validade. 
Confira a lista abaixo:

0302 Pastoral

Provérbios 5:21

Texto para reflexão

11 DOMINGO
Sara Silvia Guirado Rinaldo
Maria Luiza Manoel Poly

12 SEGUNDA
Beatriz Nicoletti Macarini
Mario Pereira Passos
Marilda Guilherme Maciel

13 TERÇA
Carla Andreia Rocha

14 QUARTA

15 QUINTA
Patrícia Simões Tuca
Jamile Neves Pereira
Leilane Peres Rodrigues da Silva
Maria Iraídes Libardi

16 SEXTA
João Wilson dos Santos Junior

17 SÁBADO
Camila Santana Fernandes

Agenda

Recados

A LIÇÃO DO ABACATEIRO

Havia no meu quintal em abacateiro que 
produzia pouquíssimos frutos. Por acreditar que 
uma árvore frutífera precisa ser produtiva, pedi a 
Deus que abençoasse aquele abacateiro 
permitindo-lhe frutificar bastante.

A florada aconteceu.
Quando eles já estavam grandes, para surpresa minha, o galho 

central, com 69 abacates, quebrou. Outro também, por não 
suportar o peso, acabou caindo, levando tantos outros frutos. Fiquei 
perplexo!

Deus havia permitido que o abacateiro ficasse recheado de frutos 
e logo depois quebrasse, sem que eu os aproveitasse. Por quê?

A resposta veio logo.
Nem sempre temos estrutura para suportar o tamanho da 

benção que pedimos a Deus.
Por isso, muitas vezes precisamos esperar algum tempo para 

recebê-la. Ela só virá quando nossa vida estiver profundamente 
enraizada no terreno fértil da fé em Jesus Cristo, enrijecida pela 
seiva da oração e produzindo os frutos abundantes da presença de 
Deus em nós.

Assim, na certeza de que a glória não é nossa, mas do Senhor 
Jesus, não sucumbiremos ao volume da benção.

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará” 
(Salmos 37:5)

Irene Pimenta

NAÇÃO DA CRUZ

Nestes dias, através do Projeto Recriar 
(Uma extensão do Ministério Nação da Cruz 
que atua no desenvolvimento econômico da 
sociedade onde está inserido), estamos 
construindo e distribuindo camas para 
algumas famílias de refugiados que 
atendemos na Jordânia. Glória a Deus por 
nossos fiéis mantenedores e pelo trabalho 
do Ministério Nação da Cruz. Honra e Glória 
a Deus!
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