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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, 2156
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

Pastoral

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

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 

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

Aconteceu

BARCO HOSPITAL 

MISSÃO AMAZÔNIA

"Alegrai-vos sempre no Senhor; 

outra vez digo: alegrai-vos" Fp. 4.4

O versículo de Filipenses resume bem 

o clima da Missão Amazônia 2017. 

Partimos em 11 pessoas de Londrina 

para encontrar 11 pessoas do Rio de 

Janeiro, totalmente desconhecidas. 

Mas os planos do Senhor são perfeitos 

e sentimos a integração e comunhão 

entre as equipes desde o primeiro dia. Foram realizado cerca de 500 

atendimentos médicos e odontológicos em 5 comunidades ribeirinhas do Alto 

Manaquiri, além de cultos, atividades com crianças e orientações na área do 

direito e palestras para adolescentes. Assim como Lucas, convido você para ser 

o médico do corpo e da alma da Missão Amazônia 2018.

Gina Mardones

I HAVE A DREAM (Eu tenho um sonho)

“Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas 
serão aplanados; os terrenos acidentados se tornarão planos; 

as escarpas, serão niveladas. A glória do Senhor será 
revelada, e, juntos, todos a verão...” (Is. 40:4-5)

Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e 
viverá o verdadeiro significado de sua crença - nós celebraremos 
estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens 
são criados iguais.

Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da 
Geórgia os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos 
descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à 
mesa da fraternidade.

Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de 
Mississipi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que 
transpira com o calor da opressão, será transformado em oásis 
de liberdade e justiça.

Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças 
vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas 
pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um 
sonho hoje!

Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus 
racistas malignos, com seu governador que tem os lábios 
gotejando palavras de intervenção e negação; nesse justo dia no 
Alabama meninos negros e meninas negras poderão unir as 
mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e 
irmãos. Eu tenho um sonho hoje!

Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, e 
todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos 
serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a 
glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta.

Está é nossa esperança. Esta é a fé com que regressarei para 
o Sul. Com esta fé nós poderemos transformar as discórdias 
estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de 
fraternidade. Com esta fé nós poderemos trabalhar juntos, orar 
juntos, defender liberdade juntos, e quem sabe nós seremos um 
dia livres. Este será o dia quando todas as crianças de Deus 
poderão cantar com um novo significado.

  Este foi o discurso de Martin Luther King Júnior, ganhador 
do Prêmio Nobel da paz com apenas 35 anos de idade. Luther 
King, Jr. Foi o homem mais jovem a receber o Prêmio Nobel da 
Paz.



Iniciamos novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV
Participe na Escola Dominical às 9h,  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.

02 de Setembro – Momento devocional em Inglês
Será no próximo sábado às 19h no Templo! Teremos mais 
uma oportunidade de cultuarmos a Deus em inglês. Seja pela 
curiosidade num novo idioma ou pela oportunidade em 
praticá-lo, não perca, você é o nosso convidado. 
Let's praise God together!

01-03 de Setembro - Encontro com Deus
Últimas vagas! Nos procure ao final dos Cultos. Investimento 
de R$ 120,00! Você que já fez sua inscrição, hoje (27) 
teremos o Pré-encontro às 14h. 

04 de Setembro - Concílio Local Ordinário
No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da Igreja Metodista, 
convoco os membros da Igreja Metodista Central de Londrina à reunir-se em 
Concílio Local Ordinário no dia 04/09/2017 (segunda-feira) às 19h30 no Templo. 
PAUTA:   - Avaliação Pastoral
 - Eleição de delegados para Concílio Regional
 - Indicação para Faculdade Teológica

Londrina, 13 de Agosto de 2017.
Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente

FORMATURA DO CDV
Testemunho
Desde que aceitei Jesus, senti uma vontade tremenda de ser usada por Deus, de 
poder trabalhar em algum ministério. Cada conquista que fiz junto à igreja, 
aumentou esta vontade. Neste curso descobri a variedade de ministérios 
maravilhosos que existem. Mas no decorrer do curso consegui diferenciar cada um e 
me identificar com um ou outro. Após a consultoria, fiquei muito feliz com o 
ministério que fui direcionada, pois é o que eu queria e me dedicarei totalmente.

Vanessa Curci Salvador Pietrobon

0302 Aconteceu

Gênesis 12:1-3

Texto para reflexão

27 DOMINGO
Lucilene Marcon Guedes
Ivan Felipe Pattero dos Santos
Luiz Carlos Faustino
Roseli Azarias de Souza
Ester Pérola Macedo Leão Gonzalez
Wilson Gonçalves da Silva Junior

28 SEGUNDA
Amauri Antunes
Laércio Lima Pradal
Soraya Alves de Lima Miranda

29 TERÇA

30 QUARTA
Pra. Ruth de Assis da Silva
Leuza da Silva Leite
Natália Fernanda Cordeiro
Nayara Pereira Barbosa

31 QUINTA
Elizabete Prado Bravo
Sheila Cristiane Silva

01 SEXTA
Diego Plassa da Silva
Rosilene Silva de Souza

02 SÁBADO
Flávia Andressa Carvalho Motta

III MOBILIZAÇÃO “ONDE ESTÁ NOSSA CRIANÇA?”

Foram momentos de cura, libertação e muito renovo do Senhor Jesus na vida das 
pessoas que ali se encontravam. O evento reuniu 120 pessoas entre pais, 

educadores e igreja em geral com 
intuito de refletir e traçar estratégias 
de como alcançar o coração das 
crianças. Agradeço a todos pelas 
orações,  e  part ic ipação nesse 
momento preparado por Deus. 

Flaviana F. de Souza
Ministério Infantil 

Testemunho
Deus como sempre cuida de todos os detalhes, resolvi de última hora em 
participar dessa Mobilização e fui com o coração aberto a receber tudo que Deus 
iria ministrar em minha vida. Como a especialidade de Deus é surpreender! Me 
surpreendeu! Através da unção que estava naquele lugar e falou diretamente ao 
meu coração que eu nasci para levar a Glória do SENHOR! Tremendo isso, e levar 
em todos os lugares,  principalmente para as nossas crianças. Que Deus me 
capacite, para poder realizar a obra a qual ELE me chamou, e enquanto existir 
fôlego de vida em mim, louvarei e servirei ao meu SENHOR! Peço que Deus 
continue sustentando o Ministério Infantil da nossa igreja e a liderança, para que 
juntos como Reino de Deus, possamos acolher, cuidar e amar todas as crianças 
que vierem até nós.                                        

Silvana Maria de Bastos 

Aconteceu
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