Notícias

Boletim Dominical
Saída KK ao Corpo de Bombeiros

15 de Outubro de 2017

Com o tema “CRIANÇAS NOS
PASSOS DE JESUS” tivemos uma
saída ao Corpo de Bombeiros de
nossa cidade. Fomos recebidos pelo
Sargento Rosan, qual teve muito
amor e carinho para com nossos
pequenos e através de circuitos e
outros momentos conheceram e
aprenderam mais sobre prevenção
de acidentes e cuidado com as outras
pessoas a nossa volta. As crianças
puderam conhecer a rotina desses
profissionais que diariamente salvam vidas, conheceram de perto as viaturas usadas em
emergência, as roupas usadas nos resgates como capas, botas e capacete, para se sentir
um autêntico oficial da corporação. Entenderam através desse trabalho o que é salvar vidas
e tiveram a plena certeza de que JESUS É O NOSSO SALVADOR QUE NOS SALVA DA MORTE
DO PECADO. E quando andamos nos passo dele o conhecemos, e levamos através do nosso
testemunho outras pessoas a conhecer e ser salvas por Jesus. Agradeço a toda igreja pelo
investimento na vida dessa geração chamada criança.
Flaviana F. Souza
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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

REFORMA

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
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Aline Siqueira Pedroso

“Muitos têm crido que a fé cristã é uma coisa simples e fácil,
e até têm chegado a contá-la entre as virtudes. Isso ocorre
porque não a têm experimentado de verdade, nem têm
provado a grande força que existe na fé” (Martinho Lutero).
Quando se fala em reforma, o primeiro nome que vem à mente é
o de Martinho Lutero. Para os protestantes trata-se do homem que fez
a Igreja retornar à pregação do evangelho puro. Os princípios da
reforma se mantêm vivos com o passar dos anos e dos séculos.
Lutero teve sua vida transformada enquanto estudava o Livro aos
Romanos. Foi diante de grande luta e amarga angústia que Lutero
encontra solução para suas dificuldades. Quando abriu a Bíblia e leu,
em Rm 1.17, que o justo viverá por sua fé. Lutero compreendeu que a
justificação não se trata de algo que Deus nos dá como pagamento
pelas boas obras que praticamos. Tanto a fé como a justificação são
obras de Deus e são gratuitas. Sua reação foi com as seguintes
palavras:
“Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me
haviam sido abertas. As Escrituras todas tiveram um novo sentido. E a
partir de então a frase “a justiça de Deus” não me encheu mais de
ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande
amor”. (A Era dos Reformadores – Justo Gonzales)
Em função de seu novo nascimento e por entender bem a
revelação de Deus em Sua Palavra foi que Lutero se pôs a lutar contra
as injustiças e desvios doutrinários que se observavam em seu tempo,
como a venda de indulgências que era apoiada pelo Papa Leão X. Para
isso pregava dizendo que a indulgência deixava o pecador mais limpo
do que quando saíra do batismo; mais limpo do que Adão antes da
queda; que havia tanto poder na cruz do vendedor de indulgências
quanto na cruz de Cristo e que tão logo a moeda caísse no cofre a alma
do morto, pelo qual se comprou a indulgência, deixaria o purgatório.
Por razões como esta que Lutero, em 31 de outubro de 1517,
fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittemberg. Elas
colocaram o dedo na ferida do ressentimento do povo explorado e
puseram em perigo o projeto de poderosos dominantes, por isso
tornou-se impactante e fez muitos adeptos. Ações não faltaram para
que Lutero se retratasse, mas ele permaneceu firme e não desistiu.

Secretaria e Administração

Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto

Culto dos Jovens
Culto de Casais (2º do mês)

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

Mensagem Pastoral

Ensino

Flaviana F. de Souza

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

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

Bispo José Carlos Peres
3ª Região Eclesiástica
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Agenda

Aconteceu

16-31 de Outubro – “Andar da Reforma”
No período de 16 à 31/10, teremos no 2º andar uma exposição dos pontos mais
importantes da Reforma Protestante. Venha conferir!
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CONGRESSO REGIONAL DE JUVENIS

16 SEGUNDA
Naira Neisser dos Santos
Lindosmar José Bispo Santos
Margarida Gonçalves Barros

21 de Outubro – Um dia com Jesus
Este ano será no Campo Missionário União da Vitória! O Ministério de Obras de
Misericórdia solicita a disponibilidade de profissionais voluntários para este dia:
psicólogos, cabeleireiros, dentistas, manicures, pedicures e intercessores.
Informações na recepção da Igreja com Beatriz: 3324-7768.
22 de Outubro - Festa da Criança
Será no Culto das 18h a Festa Especial do Dia das
Crianças. Não deixe de trazer seu filho e traga um
amiguinho para festejar junto.
28 de Outubro - Culto do Bebê
Será às 14h30m no Salão Social, nosso tradicional Culto para os
pequenos! Convidamos todas as famílias que tenham crianças
de 0 a 3 anos. Inscrições na recepção da Igreja com Beatriz ou
com Rosmeire: 3334-0698/99996-1094.

Recados
28 de Outubro - Nação da Cruz
No próximo dia 28 (sábado) às 20h, teremos uma ministração especial do Pr.
Homero Aziz da Jordânia. Toda Igreja está convidada à participar!
Missão Paraguai 2018
Viagem: 12 à 21/01/2018.
Investimento: R$ 400,00
Inscrições: Até 20/11/2017
Para obter a ficha de inscrição:
missaoparaguai@metodistalondrina.com.br
As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas!
Mais informações com Everaldo 99629-8539.

15 DOMINGO
Ivanilda Godinho de Souza

17 TERÇA
Maria Ap. de Oliveira Ferreira
18 QUARTA
Ricardo Toshio Hamano
Testemunho
Na sexta-feira eu estava estressada e com um sentimento que já fazia muito tempo
que eu não tinha, o de morte. Estava com tanta raiva de mim e de algumas outras situações
que vem acontecendo nessas últimas semanas que não controlava mais as lágrimas. Fui
abençoada para ir ao encontro, e ao invés de estar buscando Deus eu estava me
reprimindo, me odiando. Deus estava tentando me mostrar coisas, falar comigo bem antes
do acampamento, mas eu estava fechada pra Ele. Domingo de manhã, foi o melhor
momento pra mim. Me sentia culpada por exigir tanto de Deus, tentando resolver logo os
problemas ao invés de ter um relacionamento com Ele.
No louvor, a única coisa que eu sabia falar pra Deus era me perdoa, me perdoa, me
perdoa. E então eu parei, abri os olhos e saí dali, sentei e pensei: "Pai, eu te amo e o que eu
realmente quero é sentir o Teu abraço, o Teu amor". De repente, uma pessoa (eu nem vi
quem era) chegou e me abraçou forte. Ele usou aquela mulher e disse: "Seu abraço, filha".
De todas experiências que tive com Deus, das vezes que caí em unção, das vezes que Deus
me mostrou coisas em sonhos, de todas, sem dúvidas foi a maior e melhor experiência com
Ele. Este abraço de Deus mudou minha vida, completamente.
Bianca Borrasca

19 QUINTA
Ana Paula Canuto Cidade
Valentim dos Anjos Júnior
20 SEXTA
Flávia Libos Pereira
21 SÁBADO
Luiz Felipe Fonseca Cruz
Luciano Teixeira Odebrecht

Aconteceu
Congresso Regional de Juvenis
Com a participação de aproximadamente 350 juvenis, nosso Congresso foi uma
benção! Com o tema “Paternidade” vimos um enorme quebrantamento de Deus
naquele lugar. Também foi eleita a nova liderança da Fderação.
Presidente: Bruna Lima – Chapecó/SC
Vice-Presidente: Marinara David – Cascavel/PR
Comunicação: Ryan – Curitiba/PR
Financeiro: Anna Beatriz Coutinho – Londrina/PR (IMCL)
Atas: Kamila – Bandeirantes/PR
Superintendente Distrito Norte Novo: Kathrein Gouveia – Londrina/PR (IMCL)

Texto para reflexão
Salmos 51:3

