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Aconteceu de 16 a 22 de julho na cidade de Andirá, a 20ª edição do "Julho para Jesus". Mais
de 250 missionários voluntários do Paraná e Santa Catarina estiveram presentes. Dentre eles
um grupo de 20 missionários da nossa Igreja local!
As áreas de atuação foram Evangelização, visitas domiciliares, saúde, construção civil,
palestras educativas dentre outros . Todas as celebrações foram com mensagens da Palavra
de Deus, Louvores e Impacto na cidade. Deus seja louvado!

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

Mensagem Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Deus chama homens e mulheres para o Seu trabalho
(Leia Marcos 6:30-34)

Rita de Cassia R. Oliveira

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

Família

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Anotações

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

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

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez
Comunicação e MKT

Gabriel de Freitas Soares
Homens

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

Descanso Pastoral

Anita
Anita Pediátrico
Ivermectina
Dipirona

Lista de
Medicamentos
para o Barco
Hospital

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

Nós ouvimos a voz de Deus e nos colocamos
à sua disposição. A decisão é nossa. Abraçamos o
trabalho do Senhor e desejamos seguir em frente.
O trabalho exige relatório
"Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e
lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado" (v.30).
O Senhor enviou seus discípulos para a missão. Eles partiram para
as aldeias ensinando, curando enfermos e libertando os oprimidos.
Retornando, relatam tudo o quanto haviam feito e ensinado (Mc 6:13).
Relatar significa dar satisfação do trabalho realizado. Deus colocou em
nossas mãos uma missão e precisamos relatar o resultado final. O que
você fez com o talento que eu te deu? Nosso trabalho exige relatório
(Mt 25:14-30).
O trabalho exige pausa e reflexão
"E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai
um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo
para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto" (Mc 6:31-32).
Os discípulos trabalharam muito e necessitavam de um descanso,
pois não tinham tempo nem para comer. Jesus sabia que eles
precisavam descansar. A pressa e a falta de descanso, muitas vezes,
podem ser empecilho ao trabalho na obra. Não somos de ferro,
precisamos aprender a descansar.
Temos tempo para tudo. Precisamos ter tempo para ir à Casa do
Senhor, tempo para sentar e ler a Bíblia. A melhor maneira de descansar
é no Senhor. Nosso trabalho é muito importante, mas sem descanso
não teremos saúde espiritual e física para avançar.
O trabalho exige compaixão
"E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram; e correram para lá,
a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e
aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve
compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor; e
começou a ensinar-lhes muitas coisas"( Mc 6:33-34)
Jesus vê a multidão e se compadece, Ele era movido pela
compaixão (Mc 8:2). Compaixão significa dar alívio ao sofrimento do
outro, é sentir a dor do próximo e trabalhar para retirar esta dor. A
compaixão nos leva ao outro. Nosso trabalho de fazer discípulos/as é
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baseado na compaixão. As pessoas estão sofrendo sem Jesus e sem esperança na vida eterna, elas
precisam de discípulos/as cheios/as de compaixão.
Extraído e adaptado.

Agenda
HOJE é dia de Batismo!!!
Nossa Igreja está em festa!! Recebemos com alegria novos irmãos/ãs
que professaram sua fé em Cristo Jesus!Toda honra e glória sejam dadas
ao nosso Deus.
01 de Agosto – Tarde com Mulheres (SMM)
Na próxima terça-feira, teremos um momento de comunhão, dinâmicas e aprendizado
da Palavra! Será às 14h30 no salão social. Participe!
05 de Agosto - Momento Devocional em Inglês
Será às 19h no Templo! Teremos mais um momento devocional em Inglês. Participe e traga
um amigo. Let's praise together!
09-10 de Agosto - Encontro de Mulheres
Com o tema "Mulheres Marcadas por Deus" seremos ministradas pela irmã
Ivana Aguiar da Confederação de Mulheres! Confira a programação:
09 (quarta-feira) às 14h30 e 19h30 - Ministração para liderança feminina, no
salão social.
10 (quinta-feira) às 19h30 - Momento Mulher no Templo.
Convide uma amiga e participe deste momento preparado para você
mulher. Não terá custo!
12 de Agosto - Oficina de Pipas
Papai, o Ministério de Diaconia e Infantil estão preparando uma tarde de muita diversão!
Traga seus filhos para soltar pipa e saborear um delicioso lanche juntos! Será na chácara à
partir das 13h. Investimento: R$ 5,00 por pessoa (adulto ou criança) com pagamento no
local do evento. Incluso: 01 Pipa e 01 Carretel de Linha. Informações com Manoel 999559335.
13 de Agosto - Café dos Pais
Papai, você é nosso convidado especial, para o tradicional Café dos Pais que acontecerá no
salão social às 8h. Pegue seu convite nas salinhas com o professor(a). Informações com
Flaviana 99617-3125.
20 de Agosto - Novas Classes Fundamento da Fé e CDV
Na Escola Dominical às 9h, participe! - Fundamentos da Fé - Para aqueles que desejam se
tornar membros ou querem conhecer mais das bases da fé cristã e das doutrinas da Igreja
Metodista. - CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os membros que desejam
descobrir os seus dons ministeriais.
01 à 03 de Setembro - Encontro com Deus
As inscrições estão abertas! Faça a sua na recepção da Igreja. Investimento
de R$ 120,00! As vagas são limitadas! Se você já fez Encontro, Reencontro,
está em discipulado e quer trabalhar como laranjinha, entre em contato
com Thalita 99117-1606/3361-5300 ou Angela 3324-7768 (período da
manhã).

A IMPORTÂNCIA DE CONGREGAR JUNTOS/AS
"Alegrei-me quando me disseram: vamos à Casa do Senhor" (Salmos 122:1)
Podemos ver nesse versículo o verbo ir na primeira conjugação da pessoa do plural,
interessante isso né? Por que será? Aprendemos desde cedo o quanto é bom ir à Igreja. É
nossa obrigação como pais transmitir aos/às nossos/as filhos/as a alegria de irmos à
Casa de Deus.
Domingo é o dia que separamos como família para irmos à Casa de Deus. Esse é o dia
mais importante para você e para a sua família. Deus separou esse dia para Ele ser
louvado. Existe um ditado que diz assim: "uma atitude vale mais que mil palavras". Você
pai, mãe ou responsável, deve ser exemplo para seus/as filhos/as. Não adianta você
mandar seus/as filhos/as para a Igreja, achando que está fazendo um ótimo trabalho, se
você fica em casa, descansando, lendo, dormindo, vendo televisão ou outras coisas. 
Lembre-se: ir à Casa do Senhor é uma tarefa para fazerem juntos/as. No livro de
Samuel, vemos a história de Elcana e Ana, que criaram Samuel nos caminhos do Senhor,
um grande exemplo de compromisso em família com Deus. Nós, pais e responsáveis, que
temos responsabilidades sobre os nossos filhos e filhas, temos que tomar atitudes de
influenciá-los/as a irem à Igreja antes que seja tarde demais.
Em provérbios 22:6 diz assim: "Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda
quando for velho, não se desviará dele".
Portanto, invista nesse projeto!
Extraído - Expositor Cristão

30 DOMINGO
Maria de Jesus da Silva Perpetua
Fabiane Silva Chueire Cianca
Marcelo Nobre de Oliveira Filho
Vinicius Santos Camargo
31 SEGUNDA
Tatiane Sato
01 TERÇA
Laudicéia Soares Urbano
02 QUARTA
Raquel Rodrigues da Silva
Yolanda de Souza Silva
03 QUINTA
Renata Costa Carvalho Malvezi
Camilla Pedroso Scalone
04 SEXTA
Thais Guedes
05 SÁBADO
Ana Barbosa de Almeida da Silva
Dorival Francisco Moreira
Judith Cristina Nogueira

19 -20 de Agosto - "ONDE ESTÁ
NOSSA CRIANÇA”
Mobilização Regional
Qual é o papel da Igreja e da família
na vida das crianças? Temos oferecido
lugar de segurança a elas? Somos
convidados a encontrar essa criança, a
descobrir onde ela está e conduzi-la ao
esconderijo que verdadeiramente será
seu refúgio, A PRESENÇA DE DEUS.
Todos podem participar! Estaremos
reunidos na Chácara da Igreja, para
juntos sairmos à procura desta geração,
com propostas e reflexões que nos
levem a encontrá-las em seu mundo.
Quando alcançamos o coração de uma
criança, ganhamos uma vida inteira pra
Jesus. Junte-se a nós, ame, apoie, invista
nessa geração! Investimento R$ 130,00.
Vagas limitadas! Mais informações com
Flaviana 99617-3125 /
flavianafsouza@hotmail.com

Texto para reflexão
João 1:1

