Boletim Dominical

Aconteceu
Saída Missionária do Kings Kids

26 de Novembro de 2017
No último dia (18) encerramos
nossas atividades de 2017. Foi
maravilhoso o que Deus nos
proporcionou. Com o tema
“GENTILEZA GERA GENTILEZA”,
vimos o quanto o ser humano está
carecendo de um simples ato de
amor. Nossas crianças apenas
paravam as pessoas e ofereciam um gesto de carinho e em troca a pessoa teria
que dar um sorriso. Algumas pessoas achavam que tinha que pagar, outros não
aceitaram, mas a maioria abriu um sorriso e se sentiu amado, e cremos que
nesse pequeno gesto Deus realizou maravilhas. Em 2018 o KINGS KIDS estará
de volta a todo vapor, com projetos que vem do coração de Deus para impactar
essa geração. Obrigado a todos que confiaram e estão junto com a gente.
Tia Flaviana e Tia Claudia Pradal.
Testemunho
O Mateus ficou muito feliz de ter participado da saída missionário do KINGS
KIDS. A experiência que ele relatou depois de participar foi que ele sentiu muita
ALEGRIA E AMOR ao distribuir gentileza ao próximo. Como mãe só tenho a
agradecer ao Ministério Infantil, por semear na vida do meu filho e louvo a Deus
por ter o privilégio, de investir e participar da vida do Mateus e vê-lo crescer nos
caminho do Senhor.
Viviane de Abreu Silva

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

FORTALECIMENTO ESPIRITUAL

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Família

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez
Comunicação e MKT

Gabriel de Freitas Soares
Homens

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
www.metodistalondrina.com.br

Descanso Pastoral

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

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, 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

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no
Senhor e na força do seu poder” (...) “orando em
todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e
vigiando nisso com toda perseverança e súplica por
todos os santos e por mim; para que me seja dada,
no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório
o mistério do evangelho” (Ef 6:10;18-19).- Leia Efésios 6:10-20
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Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Dentre muitas formas de nos fortalecermos espiritualmente,
convido você a meditar neste exemplo de fortalecimento.
Em uma viajem de avião, os tripulantes são treinados a
demonstrar aos passageiros os procedimentos que devem tomar
em caso de grande turbulência.
Quando as máscaras de oxigênio se soltarem, a primeira
pessoa em que deve ser colocado esse equipamento é você mesmo
(isso inclui a tripulação). Para que depois de equipado e fortalecido
você tenha a lucidez e força suficiente, para só então atender aos
mais frágeis e com necessidades especiais.
Em várias ocasiões a Bíblia nos mostra que Jesus se retirou
para orar e ter um momento com o Pai, para que pudesse cumprir
Seu Ministério. Mas especialmente no capítulo 17 de João, existe
um momento em que Ele cumpre uma seqüência bem relacionada
ao exemplo do avião, seus tripulantes e passageiros:
V. 1-5: Jesus ora por si mesmo - “Eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra que me confiastes a fazer...” (v.4)
V. 6-19: Jesus ora por seus discípulos (tripulação) – “É por eles
que eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus” (v.9).
V. 20-26: Jesus ora por todos os crentes (passageiros) – “... a
minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os
que me deste...” (v.24a)
Após o fortalecimento (oração), recebemos a unção para
ajudar aqueles que necessitam de apoio e acompanhamento diante
de algumas dificuldades.
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre
vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a
Judéia e Samaria, e até os confins da terra” (Atos 1-8).
Jurandir Sérgio de Souza.
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Agenda
23-26 de Novembro – Concílio Regional da 6ª Região
Neste fim de semana, está acontecendo o Concílio Regional na cidade
de Blumenau/SC. Oremos pelos nossos pastores, delegados e pela
direção do Espírito Santo em cada decisão.

02-03 de Dezembro - Encontro de Homens
O 10º Encontro Local de Homens será na chácara da Igreja, com o
Tema “Pescadores”. Início no sábado às 14h e encerramento no
domingo com o almoço. Investimento R$ 65,00. Inscrições e
informações com Everaldo 99629-8539.
10 de Dezembro – Batismo
A Igreja estará em festa! O dia do nosso batismo está chegando! Será
na Chácara da Igreja. Oremos pelos irmãos/ãs que irão confirmar a
sua decisão por Cristo Jesus publicamente através do batismo. Será
um dia que nos lembra da missão que Jesus deu a Igreja: “Portanto
ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho
mandado...”. (Mateus 28:19-20). Informamos que os irmãos e irmãs que estão na
classe de batismo, ou sendo ministrado individualmente, deverão vir no dia 03/12
às 9h na sala 31, para a renúncia e demais orientações.

Recados
Barco Hospital Missão Amazônia 2018
Viagem prevista para Junho/2018. Programe uma semana da
sua vida para fazer parte deste projeto. As parcelas do
investimento total começam a ser pagas no mês de janeiro. Já
tivemos uma primeira reunião, e os que tiverem
interessados entre em contato com Gina 98457-2413 ou
Tiago 99637-1355.
Campanha para Cestas do Amor!
O Ministério Obras de Misericórdia solicita doações de itens para montar as Cestas
Natalinas para as famílias da Tarde da Restauração. Vamos precisar de panetone,
pêssego em calda, creme de leite, doces e outros itens que compõem uma cesta de
Natal. As doações podem ser feitas até o dia 26/11/2017.
Nota de Falecimento
Com pesar informamos o falecimento do Sr. Donizeti Tavares Pereira, 62 anos, em
19/11/2017, cunhado dos irmãos Edna e José Roberto Soares. Oremos pela família.

Choro novo
Nasceu em 23/10/2017 o lindo João Gabriel de Paula Soares, com
3,280Kg e 49,5cm. Primeiro filho do casal Gabriel e Rosimeire Soares.
Deus seja louvado por este maravilhoso presente!

Pastoral
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COMO OUVIR A VOZ DE DEUS

26 DOMINGO
Gabriel Favero e Silva
Odécio Antonio Fornaciari
Terezinha Trevizolli Passos

Você pode ter sua vida transformada pela presença de
Deus se tiver determinação em escutar sua voz.
Entre em sintonia com Deus. Quando buscar a Palavra
de Deus, é importante que esteja em sintonia com Ele para
compreender a verdade que está sendo revelada. Você deve
escutar espiritualmente e não com os ouvidos mundanos.
Nicodemos foi um bom exemplo de homem que escutou unicamente com os
ouvidos mundanos, quando perguntou a Jesus como uma pessoa poderia nascer
de novo no ventre de sua mãe.
Aprenda a ouvir. A incapacidade de ouvir é uma das causas básicas das
dificuldades relacionais - tanto na terra como no céu. Embora Deus fale ao seu
espírito, precisa compreender o que Ele disse com sua mente e emoção, e
responder com sua vontade. Aqueles que se dispõe a realmente ouvir ficarão
espantados com o que vai de fato escutar.
Perceba Deus falando com você. Deus ama seu clamor. Na medida em
que você aprende a arte de ouvir - crendo que Deus quer se comunicar com você
pessoalmente - você irá escutar a voz de Deus e ser transformado por aquilo que
ouviu Ele dizer.

27 SEGUNDA
Delso Teixeira dos Santos
28 TERÇA
Sirlene Martins Teixeira Inácio
29 QUARTA
José Márcio de Sousa
Matheus Miranda Venturini
30 QUINTA
André Hiroshi Missaka
01 SEXTA

02 SÁBADO

Cultive a quietude. Deus prometeu que se você se aquietar irá conhecêlo (Sl. 46:10). Não há mais quietude do que a ausência de ruídos exteriores. Isso
significa também cessar a agitação dos pensamentos, ambições, desejos
insaciáveis, e motivações egoístas.
Medite na Palavra. Significa gastar tempo em refletir e ponderar sobre
um versículo ou passagem das Escrituras. Isso ajuda a entender o modo de pensar
de Deus e sua atitude em relação ao pecado, bem como, seu amor pelo pecador.
Você se tornará familiar com o vocabulário de Deus e aprenderá o que Ele espera
que faça para agradá-lo.
Faça perguntas para Deus. Em vez de perguntar aos outros o significado
das escrituras, vá direto ao Autor. Ele lhe dará entendimento - através de outros
versículos - pelo poder de Seu Espírito Santo. “Texto sem contexto é pretexto".
Predisponha-se a ouvir Deus falar. O crente cheio do Espírito tem o
maior potencial para ouvir a voz de Deus. Ouvir é resultado de um relacionamento
cultivado com Deus.
Responda ao que você ouve. Após ouvir a Deus, é imperativo que
obedeça ao que Ele lhe disse. As Escrituras existem para ser obedecidas, e não
apenas para serem objetos de meditação.
Busque confirmação. Se você sente que ganhou uma revelação especial
pelas escrituras, deve trazê-la a luz do julgamento de outros trechos na Palavra de
Deus, bem como, do seu pastor.
Registre suas palavras. Uma vez tendo recebido a palavra de Deus,
lembre-se o que lhe prometeu e como lhe falou tais palavras.
Use a Palavra como "coador". A autoridade final é da Bíblia e não do
último livro que você leu. Muitos livros são frutos de "Experiências pessoais" que o
autor teve. Mas regra de fé e pratica é a Palavra de Deus.
Extraído

Texto para reflexão
Gálatas 6:9

