Boletim Dominical

Aconteceu
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS

21 de Janeiro de 2018
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Em Dezembro tivemos um tempo precioso de confraternização com
todos os funcionários, pastores da Igreja e familiares. Louvamos a Deus por
estas vidas que o Senhor escolheu para servirem em Sua casa!

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

Mensagem Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
NADA ALÉM DA GRAÇA

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Família

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento

Anotações

Obras de Misericórdia

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

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, 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

Mulheres

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

“Pela terceira vez Jesus lhe perguntou:
Simão, filho de João, tu me amas? Pedro
entristeceu por ele lhe ter dito, pela
terceira vez: Tu me amas? E respondeulhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu
sabes que eu te amo. Jesus lhe disse:
Apascenta as minhas ovelhas”
(Jo 21:17).
Quando as mulheres, no domingo da ressurreição, foram ao
túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, encontraram o anjo, que,
após comunicar a ressurreição do Cristo, transmitiu-lhes a missão de
comunicar aos discípulos e a Pedro, que o Cristo os encontraria na
Galiléia. Ao orientar ao anjo que nominasse a Pedro, Jesus comunicoulhe que fora perdoado e reincluso no colégio dos alunos do Cristo.
Estava de volta ao time!
E na Galiléia dos gentios... Jesus reencontra Pedro. Primeiro,
comeram, sempre um momento de descontração, ainda que estivesse
diante do numeroso manifesto em carne, o que sempre silencia quem
quer que seja. O ministério, quanto mais maravilhoso, mais impõe a
pausa da reverência. E, então, começa um diálogo inusitado que não
surpreende pelo constrangimento natural, mas pelo conteúdo.
Jesus tem a conversa esperada com seu aluno renegado,
mas, para surpresa geral e particular, não toca no assunto. Não inquire
sobre os motivos de tal aborrecível ato, que, ademais, lhe havia sido
avisado com antecedência; não questiona o porquê de não ter pedido
ajuda quando teve oportunidade, nem pronuncia o temerário: "Eu não
lhe disse?".
Jesus, o Cristo, respeita o arrependimento de Pedro. O
Messias quer, apenas, saber se a base para a retomada de qualquer
relacionamento continua presente no coração do aprendiz. Se Pedro
ainda o amava.
Nada mais angustiante do que o desrespeito ao arrependido.
Nada mais terrível do que erro já confessado continuar a ser o assunto
de rodas de pretensos irmãos. Nada mais aviltante do que pessoas a
quem foi pedido perdão, principalmente, se mentores, ficarem a
espalhar o que lhes foi dito no lugar sagrado da confissão.
A condição indispensável para se sustentar a sinceridade do
perdão ou do amor é o respeito ao arrependimento. Logo, o respeito
ao arrependido.
Continua na pág. 03
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Pastoral

03

Continuação da pág. 01

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.
10-13 de Fevereiro – Encontro Distrital de Jovens
Atenção Jovens, nosso Encontro Distrital está chegando! Será na chácara da IMCL,
com o tema “A Muralha”! Investimento de R$ 120,00. Mais informações com Mylle
pelo fone: 99668-7061.
10-13 de Fevereiro – Encontro Regional de Juvenis
Com o tema “Frequência”, nosso Acampamento Regional
acontecerá na cidade de Cornélio Procópio. Inicia dia 10/02 às 18h
e término às 14h do dia 13/02. Você que tem de 12 a 17 anos, não
fique de fora, corra para fazer sua inscrição! Mais informações com
Gabriela pelo fone 98803-8388.

Recados
Férias Pastorais
Pr. Fernando C. Monteiro – período de 09/01/2018 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.
Reencontro com Deus
Você que já fez o Encontro com Deus e quer participar do
Reencontro, prepare-se!! Será no mês de Março!
Aguarde mais informações!

Aconteceu
Formatura do CDV em Tamarana
No dia 10 de Dezembro, aconteceu na
Metodista de Tamarana a formatura do CDV
(Curso de Desenvolvimento
Vocacional),ministrado por professores da
Igreja Central de Londrina. Onde 13
membros foram motivados a servirem com
seus dons no lugar certo, fazendo a coisa
certa.
Louvamos a Deus por essas vidas que se disponibilizaram ao serviço do Reino!

A maneira de respeitar o arrependido é o silêncio que dá lugar ao amor. O
arrependimento é fruto de dor que o perdão deveria consolar.
Jesus acreditou em Pedro e lhe devolveu a honra, devolveu-lhe as chaves do Reino. O
Cristo sempre faz assim quando perdoa!
Isso é graça
Imagine o seu bem precioso, aquilo pelo que você seria capaz de dar a sua vida por
tanto amor. Imaginou?
Agora você pegaria esse bem e o entregaria na mão de uma pessoa que lhe traiu ou já
abandonou em momentos que você mais precisou dela? Creio que sua resposta seria não, e
até podemos afirmar que é a resposta mais humana e lógica.
Cristo faz isso com Pedro e os demais discípulos. Diante de todas as inconstâncias de
deles, Cristo pega o bem mais precioso Dele, aquilo que Ele mais ama, pelo que tinha se
entregado a ponto de morrer, ou seja, a igreja, Sua noiva e coloca sob a responsabilidade de
Pedro e seus companheiros.
Isso é lindo, isso é graça!
CRISTO NÃO OLHA PARA AS INCONSTÂNCIAS E PECADOS DOS DISCÍPULOS! ELE
OLHA SIMPLESMENTE PARA A GRAÇA!
Cristo deixa evidente que Ele não trabalha com nosso
currículo do passado! Mas trabalha em cima da graça e misericórdia
Dele, que derramam e se renovam a cada manhã.
Na graça não precisamos fazer atos mirabolantes para que
Deus nos ame mais. Não precisamos convencer Deus de nossa
bondade ou merecimentos. Simplesmente Deus se alegra em nos
dar tudo de graça. Agora, quem foi agraciado é transportado para
uma nova revelação com Deus.
Deixamos nossas velhas atitudes, nossa lógica do mérito, nossas vanglórias para
viver a vida de Deus em nós (2 Co 5:17). O discipulado de Jesus é exigente, sim! E nós sempre
estamos em dívida diante de Deus.
Agora, isto não é para pôr medo, de forma alguma, mas que nós não venhamos a
confiar em nós mesmos, e sim em Deus que é poderoso para perdoar e salvar.
Somos seres inconstantes e incoerentes. E, por isso, precisamos tanto da
Graça de Deus
Existem pessoas que sentem a incoerência à flor da pele, que conseguem sentir, ao
mesmo tempo, atração e repulsa. Essa ambigüidade tão terrível é a tentação, que é querer e
não querer ao mesmo tempo.
Quantas vezes não sabemos lidar com as pessoas inconstantes e passamos uma
imagem de um Deus terrível, que abomina a inconstância, mas isso é um erro. O Senhor nos
ama com toda nossa incoerência e ambigüidade, com todos os nossos sentimentos
contraditórios.
O cuidado de Deus é baseado em quem Deus é e não em quem nós somos. Se Deus
nos tratasse como merecemos, estaríamos em desamparo.
Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos.
Ele nos poupa porque Deus é perdoador, clemente e
misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade.
Deus nos conhece muito bem, até mais do que nós a
nós mesmos. Ele sabe bem que somos seres falhos e
inconstantes. Mas de Gênesis a Apocalipse vemos que Deus
não tem interesse em nossas inconstâncias, mas Ele deseja
se relacionar conosco. Ele olha para a Graça.
A GRAÇA E MISERICÓRDIA DELE SEMPRE ESTARÃO ACIMA DE NOSSAS
INCONSTÂNCIAS!
Extraído do livro “A Graça diante das Inconstâncias”.

21 DOMINGO
Joceli Aparecida Costa
Mariana Cristina Bispo Nery
22 SEGUNDA
Pedro Henrique Calil Ruy
Gheysa Patrícia de Lima
Alexandre Borba Cordeiro
Pedro Uchida
23 TERÇA
Cacilda Donadier Carvalho Costa
Juraci Neves Rodrigues
Marcelo Oliveira de Rezende
24 QUARTA
Renan Condo
Márcio Tenis Martins
25 QUINTA
Sara Fernanda de Souza
26 SEXTA
Maria José Baladelli
Soraya Heloisa Salvador
27 SÁBADO

Texto para reflexão
Colossenses 3:15-17

