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Paracetamol
Buscopan
Metronidazol
Fluconazol
Cetoconazol
Miconazol
Albendazol
Tiabendazol
Aciclovir
Prednisona
Vitaminas Pedriátricas

Vitaminas Adultas
Sais para Hidratação Oral
Domperidona
Azitromicina
Cefalexina
Xarope Expectorante
Corticoides
Loratadina
Desloratadina
Polaramine
Gina

Ebastec
Allegra
Trok
Trok-N
Trok-G
Quadriderme
Nebacetin
Nimesulida
Ibuprofeno
Musculare

“Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens
para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça
sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela
desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim
pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse; mas, onde o pecado abundou,
superabundou a graça”
(Romanos 5:18-20).
Há algum tempo, uma notícia muito triste, que
narrava o acidente ocorrido com uma guia turística
norte-americana abalou a todos.
A moça teve seu braço arrancado por um tigre
siberiano, quando colocou a mão dentro da jaula para
acariciar a fera e demonstrar a segurança das grades.
Quando questionada se gostaria que
sacrificassem o animal, ela disse:
- “Não! Por favor, não façam isso! O animal é um tigre, e agiu como um
tigre!”
Aquela moça entendeu que o problema não estava na atitude do animal
e sim na sua natureza!
E quanto à natureza do homem, o que podemos dizer? Em Romanos
5:12 o apóstolo Paulo não faz rodeios para dizer qual é a natureza do
homem: ela é pecaminosa!!
Portanto não importam quais sejam suas atitudes, o que pode fazer
diferença é sua natureza! E essa natureza pecaminosa não pode herdar o
céu!
Porém, algo pode ser mudado! Do mesmo modo que por Adão o pecado
entrou no mundo, por Jesus o pecado foi expiado! Leia Romanos 5:18-20.
Nossa natureza “adâmica”, pecaminosa, pode encontrar justificação
em Jesus Cristo! Somente n'Ele!
Deus, em Jesus, abriu-nos o caminho para salvação! “Onde abundou o
pecado, superabundou a graça!”
Que Deus nos transforme!
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Quinta-feira - Pr. Fernando
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.

Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

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

Família

Missões

Ministério Pastoral
Música

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

“Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja
pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar”
(Tiago 1:19)
“Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não
tropeça em palavra esse homem é perfeito, e capaz de
refrear todo o corpo”
(Tiago 3:2)

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

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)

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

OS TRÊS COADORES

Ministério Pastoral

Everaldo Bernardino
Domingo
09h
Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Mensagem Pastoral

Ensino

Gabriel de Freitas Soares

www.metodistalondrina.com.br

Lista de
Medicamentos
para o Barco
Hospital

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

Homens

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150

26/2017

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

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Certo dia, um homem, muito
agitado se apresentou a Sócrates, o
célebre filósofo grego e disse-lhe:
- Escuta Sócrates, tenho como teu
amigo uma coisa para lhe dizer...
- Espera... Respondeu o sábio. O
que vai dizer passaste pelos três
coadores?
- Três coadores? Perguntou o outro, admirado.
- Sim, três coadores. Vejamos se o que tens a dizer
passa por eles. O primeiro coador é VERDADE. Tem certeza
absoluta do que vai me contar?
- Bem, bem. Certamente não posso dizer com certeza.
Ouvi dizer e...
- Pelo menos passará pelo segundo coador que é
BONDADE. Ainda que não seja verdadeiro, é bom o que
queres me dizer?
Titubeando, contestou o outro:
- Não, pelo contrário...
Ah! Interrompeu o sábio. Procuremos então passar pelo
terceiro coador, é ÚTIL o que tanto te agita?
- Útil? Tornou o amigo, já impaciente e vexado. Não,
não é ...
- Bem, disse Sócrates sorrindo: Se o que tens a me
dizer não é VERDADEIRO, nem BOM e nem ÚTIL,
esqueçamos o caso e não te preocupes com ele mais do que
eu.
continua na pág. 02
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continuação da pág. 01

CHURRASCO MISSIONÁRIO

Compromisso assumido entre os Metodistas em 1752
Fica estabelecido entre nós:
Que não ouviremos nem procuraremos más informações a respeito uns dos
outros.
Que no caso de ouvirmos algum mal uns dos outros não seremos afoitos
em acreditar.
Que tão logo possível, comuniquemos oralmente ou por escrito a parte
acusada.
Que enquanto não tiver feito isso, não comuniquemos a qualquer pessoa
uma sílaba do que ouvimos, que nem tão pouco o mencionaremos depois para
alguém.
Que não faremos exceção a nenhuma dessas regras.

26 SEGUNDA
Fátima Aparecida Nascimento B.
Wesley Montoza Villas B. de Oliveira
Silvia Maria Jardini Luiz
27 TERÇA
28 QUARTA
Mariana Silva Alexandre

Agenda

29 QUINTA
Pedro Alberto Palma dos Santos
Matheus Augusto Silva Theodoro
Ana Maria Dias Rivaroli

01 de Julho – Noite da Fogueira
Festa da Fogueira é pra lá de bom e você não pode ficar de
fora! Toda a Igreja está convidada a participar, teremos
louvores e comidas típicas. Será nas dependências da
Igreja às 20h. Vista seu mió traje caipira e venha
participar!

30 SEXTA
Matilde Contato Fonseca
João Victor dos Santos Oliveira
Pollyana Dutra de Souza Lima
Paula Camilla Ulinski Sahão

08 de Julho – Chá de Mulheres
Convidamos todas as mulheres a participar da 2ª edição do Chá “Mulheres que
perfumam”. Será no Templo às 15h30. Investimento de R$ 20,00. Convites e
informações com Rosmeire 99996-1094.

01 SÁBADO
Humberto Miazzo
Luis Filipe Gama Amaral

08 de Julho – Momento Devocional em Inglês
Se você tem interesse em aprimorar sua prática do inglês, aprendendo mais
sobre a Palavra de Deus e em comunhão com seus irmãos, essa é sua
oportunidade! Esteja conosco neste Momento Devocional às 19h no salão
social.
Homem ao Máximo – Início em Julho
Iniciaremos novas turmas do Curso Homem ao Máximo, será nas terças,
quintas e domingo. Você que ainda não participou, entre em contato com
Everaldo 99629-8539 ou Adauto 99942-0779 para mais informações.
Este curso revela o plano de Deus em relação à identidade e às
responsabilidades do homem. Através das lições, ele descobrirá o propósito de
Deus para sua vida e sua família.

Recados
Barco Hospital – Missão Amazônia
Necessitamos da sua colaboração com doações que serão entregues às
comunidades atendidas. Veja a lista de medicamentos na aba do boletim!
Nova Diretoria da Federação de Homens da 6ª Região
Presidente: Carlos Roberto Flavio
Vice-Presidente: Everaldo Bernardino
Tesoureiro: José Roberto Soares Ribeiro
Secretário Atas: Jurandir Sérgio de Souza
Secretário Comunicação: Makelri Barela Torres

25 DOMINGO
Lukas Aragão Bilac Costa
Maura Ladeia de Carvalho

Em tempo
20 TERÇA-FEIRA
João Gabriel Ocampos R. Reina

Nação da Cruz
O desafio das crianças cristãs em escolas muçulmanas
No Norte da África, crianças cristãs enfrentam
discriminação dos colegas de escola. "Você vai para o inferno",
essas são as palavras de Fátima*, uma menina muçulmana que
parte o coração de Maryam*, a única criança cristã da sala. Com
freqüência, ouvem-se frases do tipo: "Você está negando sua
origem", "você será punido com o fogo do inferno" ou ainda
"seus pais são pecadores".
"É realmente muito difícil, tanto para as crianças, quanto
para nós, os pais", disse um líder cristão argelino. Como pai de
três adolescentes, ele sabe exatamente o que as crianças africanas enfrentam.
"Muitas vezes meus filhos foram intimidados e até os professores participaram
disso", diz ele. "Eles voltam para casa desapontados e sentindo-se humilhados.
Nossos filhos são obrigados a aprender os versos do Alcorão para ter boas notas. E
nós ensinamos em casa que, apesar das hostilidades, eles devem orar pelos
perseguidores". O líder argelino explica que isto acontece em todo o país.
*Nomes alterados por motivos de segurança.

24 SÁBADO
Raquel Trindade Silva Garcia

Texto para reflexão
1 João 2:5-6

