
31 de Dezembro de 2017    53/2017

Fernando Cesar Monteiro
Don Carlo Rodrigues Reina

Ruth de Assis da Silva

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

Boletim Dominical

Segunda-feira - Pr. Don Carlo
pastordoncarlo@hotmail.com
.
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
.
Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

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

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

www.metodistalondrina.com.br

secretaria@metodistalondrina.com.br

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 de Casais (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

FESTA DO SOPÃO SOLIDÁRIO

No último dia (18), tivemos o jantar especial aos moradores de rua do: “Sopão 

Solidário” que completou 15 anos em 2017. Agradecemos aos pastores e a todos os 

irmãos/ãs que contribuíram de coração com as doações, também os irmãos Sonia, 

Everaldo e sua equipe, que se dispuseram mais uma vez no preparo do “delicioso 

estrogonofe”. Todas as 2ª feiras são distribuídas as refeições que são preparados na 

cozinha da igreja com muito amor e carinho. Quem quiser fazer doação de alimento, 

entre em contato pelo fone (43)99683-7196.

Gervásio Gonzalez
PRESENÇA AUSENTE

“Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado 

Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, 

enquanto vou além orar” (Mt. 26:36).

Cristo subiu ao monte para orar 

junto com os seus discípulos. Nos 

versículos 36 ao 46, o texto diz que, 

quando Cristo tinha terminado a sua 

oração, Ele se chega aos seus discípulos 

e os encontra adormecidos. Imediatamente os exorta a vigiar 

e a orar. É intrigante que, por três vezes, essa cena se repita. 

Podemos chamar essa inconstância de PRESENÇA AUSENTE.

Isso é um paradoxo, ou seja, os discípulos estavam ali 

e, ao mesmo tempo, não estavam. Inúmeros cristãos se 

encontram nesse quadro de estarem com Cristo e, ao mesmo 

tempo, longe Dele.

Você já sentiu fazendo a coisa errada no lugar errado? 

Como se fosse de terno à praia e de shorts à igreja? Ou 

dormisse de dia e à noite ficasse acordado? Talvez falando 

algo que ninguém entende ou por fora dos assuntos das 

pessoas? Já dormiu no ponto? Creio que sim. É terrível estar 

fora de sintonia.

Quando Jesus foi para o Getsêmani, tinha um 

propósito que deixou claro para seus companheiros: orar e 

vigiar. Seria um período de preparação para enfrentar a cruz. 

Mas seus discípulos não entenderam e dormiram. Acharam 

que foram àquele lugar retirado para descansar.

O jardim identificado como Getsêmani localiza-se ao 

pé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e o nome significa " 

prensa de azeite". O Getsêmani foi um lugar de preparação. 

Nós também passamos por lugares como o Getsêmani, que 

são como um tempo de capacitação para nossas vidas. 
Continua na pág 03

Aconteceu



Férias do Ministério Infantil

O Ministério Infantil está em recesso. Nesse período teremos alguns 

voluntários nas salinhas, atendendo as crianças de 3 a 8 anos  

durante os Cultos. Retornaremos no dia 04 de Fevereiro.

Coordenadores de Ministérios

Lembramos os irmãos e irmãs que o Planejamento Financeiro 2018 deverá ser 

enviado para o e-mail gestor@metodistalondrina.com.br

Férias Pastorais

Pra. Ruth de Assis da Silva – período de 11/12/2017 à 02/01/2018

Pr. Don Carlo R. Reina – período de 05/01/2017 à 31/01/2018

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro

No mês de Janeiro de 2018, devido o período de férias dos 

ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 

diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de trabalho 

dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o uso do 

estacionamento também finaliza neste horário.

Programa de Leitura Bíblica

Este programa é um desafio de leitura da Bíblia durante todo 

o ano de 2018.Retire o seu na recepção da Igreja e tenha o 

propósito de conhecer ainda mais a Palavra que gera vida.

TUNÍSIA

- Capital: Tunes (2 milhões de habitantes);

- Língua: Árabe;

- Governo: República Semipresidencialista;

- Fronteira: Argélia e Líbia;

- População: 10 milhões de habitantes

- País que iniciou a Primavera Árabe;

- 98% da população é muçulmana;;

- Entre os cristãos, 22.000 católicos e os demais protestantes;

Ore pela África, Ore pela Tunísia, Ore pelos cristãos desse país

PARTICIPE: parceiro@nacaodacruz.com / nacaodacruz.com / ministério_ndc 

(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

0302 PastoralAgenda

Amós 9:14-15

Texto para reflexão

31 DOMINGO

01 SEGUNDA
Angela Campos Lima
Isaque Guarnieri Passos
Jadison Teixeira de Souza
Jaime Rieke
Janete Aparecida Oliveira
José Rubens Mestre
Kethrein Caroline C. de Gouveia
Matheus Henrique M. Barrozo
Murilo Tsukigima Dassisti
Soraya Bacon

02 TERÇA
Isabela Mazini

03 QUARTA
Hylce Villas Boas de O. Buzolin
Valentina Teixeira N. de Oliveira

04 QUINTA
Claudia Renata Sordi
Hudson Batista Silva

05 SEXTA
Rosana Maria Dantas Bertoncelo

06 SÁBADO
Alberson Ricardo Franca
Gabriel de Freitas Soares
Luana Gabriela Camargo da Cruz
Matheus Renato S. Fernandes

Recados

Nação da Cruz

A Bíblia diz que há tempo para cada coisa debaixo do céu 

(Eclesiastes 3:1-8). Cada momento e lugar tem um diferente 

propósito. Há momentos em que devemos esperar. 

Em outros, agir. Em uns, falar. Em outros, calar. muitas 

vezes fazemos a coisa errada no lugar errado. Devemos nos 

preparar para as lutas e não esperar os problemas chegarem.

Precisamos entender, em cada momento de nossa vida, o 

que está acontecendo, onde estamos e o que devemos fazer. Muitas situações 

acontecem para nos preparar. Jesus estava no Getsêmani para se preparar para a 

cruz. Os discípulos não se prepararam; por isso, não suportaram. Embora Jesus 

tenha deixado claro que precisavam orar e vigiar.

Jesus disse a seus discípulos: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se 

negue, tome a sua cruz e siga-me" (Mateus 16:24).

Mas, muitas vezes, ficamos dormindo. A cruz é o evangelho. A vida cristã 

crucifica os desejos da carne, nega o pecado e o mundo.

Jesus sabia que precisava se preparar para enfrentar a cruz; por isso, foi ali 

orar.

Você tem-se preparado para carregar sua cruz?

O SONO X ORAÇÃO

E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. (v.40)

Os discípulos subiram ao monte para orar com 

Cristo. Mas, durante esse período, dormiram. E mesmo 

diante do alerta de Cristo, eles continuaram adormecidos.

Dormir é uma forma de sair de cena. Jesus tinha 

lhes pedido para orar e vigiar, pois é a oração que nos deixa 

presentes ante Deus.

Em Mateus 15:8, Cristo nos dá um claro exemplo de pessoas que o honram 

com os lábios, mas os seus corações estão totalmente longe Dele. Ou seja, com 

seus corações adormecidos. Um coração só se torna vigilante se estiver em 

constante oração. Em Lucas 22:45, vemos que o motivo de os discípulos estarem 

dormindo naquele momento tão importante é porque eles estavam tristes, 

dominados pela tristeza e aflição.

Muitas vezes, por causa da falta de oração, não ficamos vigilantes. Isso nos 

traz o sono e, conseqüentemente, dormimos e somos dominados por nossos 

problemas e aflições do nosso cotidiano.

Podemos frequentar cultos, fazer campanhas, ler bons livros cristãos e etc. 

Isso tudo nos ajuda em nossa caminhada, ou seja, nos deixa 

presentes diante de Deus. Mas é só a oração que nos 

manterá vivos e antenados nas direções de Deus.

É somente com uma vida ativa de oração que 

desenvolvemos relacionamento íntimo com Deus e 

conseguimos enxergar a sua paternidade. A oração nos deixa 

ligados nas ordenanças de Cristo e no que é de fato 

importante para expansão do seu Reino inabalável.

Extraído do livro “A Graça diante das Inconstâncias”.

Continuação da pág 01

mailto:gestor@metodistalondrina.com.br
mailto:parceiro@nacaodacruz.com
mailto:parceiro@nacaodacruz.com

	Página 1
	Página 2

