Boletim Dominical

Projeto Neemias
O Projeto Neemias tem o objetivo de
despertar, capacitar e desafiar homens e
mulheres, através da vida de Neemias, para o
trabalho no Reino e para o Reino de Deus. Já o
Projeto Neemias IMERSÃO, tem o objetivo
de ministrar e capacitar a equipe e aqueles/as
que desejam fazer parte equipe Neemias, para
que por onde forem, possam ministrar com
excelência a reconstrução dos muros diante da realidade que vivem.
Sendo assim, aconteceu a 3ª edição do Projeto Neemias Imersão, de 4 a 7 de Janeiro de
2018, em Londrina/PR. Essa edição contou com a participação de 18 pessoas de 5 Estados
diferentes, o que revela a conexidade que há entre o povo chamado Metodista e que o
Projeto Neemias vai onde você está, seja qual for o Estado ou Região.
Durantes os dias do Neemias Imersão houve palestras sobre a Cronologia Bíblica do
Antigo Testamento, história do Metodismo e suas ênfases, Cuidados Médicos para
Missionários, Manuseio com Equipamentos de Informática, Áudio e Vídeo, além de
ministrações sobre Integridade, Unção de Deus, Despertamento e Avanço.
Foram 4 dias intensos, de muita oração, planejamento, aprendizado, risadas, alegria,
novas amizades e surpresas de Deus.
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Fernando Cesar Monteiro
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CULTIVANDO A VIDA INTERIOR
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Ministério Pastoral
Ministério Pastoral
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Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia
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Obras de Misericórdia
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Raquel Trindade Garcia
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Alexandre Brianez
Comunicação e MKT
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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

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

“Todos os dias são difíceis para os que
estão aflitos, mas a vida é sempre agradável
para as pessoas que têm coração alegre”
(Pv 15:15)

Missões

Ricardo V. de O. Cruz

Nelisa Brito

Mensagem Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Música

Acesse www.projetoneemias.com, curta
a página no
facebook.com/projetoneemiasmetodista,
entre em contato por email
projetoneemiasdasexta@gmail.com, siga
no instagran @projetoneemiasdasexta e
fique por dentro das novidades e edições
do
Projeto Neemias – Líderes em Ação!
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Um cântico no deserto
Moisés foi um grande exemplo para nós. Quando no deserto,
aprendeu a olhar para Deus, e não para as privações. Vimos esse
homem guiar um povo difícil em um lugar inóspito, contudo, sem
perder o vigor, pois o zelo que tinha pelo interior lhe dava força e
inspiração.
Logo após passar com o povo hebreu a seco pelo Mar
vermelho, Moisés manifestou sua alegria por meio de um cântico
maravilhoso. Provavelmente, ele era cantor. Posso imaginá-lo ao
redor de uma fogueira, cantando e gargalhando com os
companheiros de jornada. O célebre Salmo 90 lhe é atribuído, e
mostra a sua intimidade com o Pai. Muitos outros cânticos,
chamados “Salmos fora dos Salmos", registrados nos cinco
primeiros livros da Bíblia, também lhe são atribuídos.
No cântico em questão, esse homem descreve grandes
manifestações do poder de Deus. Ele declara a glória do seu Senhor:
“Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu
glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas
maravilhas? " (Êxodo 15:11).
Moisés ainda influenciava pessoas como Miriam, a qual
tocava tamborins e entoava: “Cantai ao Senhor, porque
gloriosamente triunfou; e precipitou no mar o cavalo e o seu
cavaleiro" (Êxodo 15:21).
Moisés estava instruindo o povo quando recomeçaram a
murmurar por falta d'água. Nesse momento, a manifestação do
poder de Deus se repetiu, transformando águas amargas em doces
(Êxodo 15:25). Mas Moisés cuidava do interior das pessoas,
fazendo-as pensar na esperança. Também zelava por suas mentes,
trazendo à memória estas palavras do Senhor, que as sustentariam
durante a jornada: “e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu
Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos
seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma
enfermidade virá sobre ti, das quais enviarei sobre os egípcios; pois
eu sou o Senhor, que te sara" (Êxodo 15:26).
Continua na pág. 03.

02

Agenda

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.
16-18 de Março – Reencontro com Deus
Vem aí nosso Reencontro! Você que já fez o Encontro com
Deus, prepare-se! Logo teremos mais informações.

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.

Reflexão
“E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna Glória, depois de
haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e
fortalecerá" (1Pe 5:10).
Deus não é o Deus de cobrança, nem de todo moralismo humano. Deus é o Deus de
toda graça. Se você ama Jesus, você receberá Dele firmeza, força, fundamento,
aperfeiçoamento em graça, creia nisso! O que tem prendido você hoje? Não importa o
que seja você é alvo da graça de Deus.
A verdade mais poderosa e libertadora que precisamos saber é que o Pai nos ama.
Somente as pessoas que sabem que Jesus as ama podem crescer seguras na fé,
serem úteis nas mãos do Senhor, sem que fardos pesados do ego e da religião sejam
colocados em seus ombros. A chave hoje para viver debaixo da GRAÇA de Deus é a
direção do Espírito. Ele sempre nos levará a uma comunicação com Deus. Pense nisto.
Extraído do livro “A Graça diante das Inconstâncias”.

O cântico de Moisés no deserto mostra bem a necessidade do zelo pela vida
interior. E nós? Cantamos no deserto ou lamentamos as dificuldades, azedando o
coração? Lembremos que a lamentação tira o ânimo da vida e deixa o espírito em
estado deplorável.
Interior versus exterior
Somos, essencialmente, “espírito". E todo espírito
precisa de um corpo para dar forma ao invisível. É ao corpo
que nos referimos quando alguém morre, pois o espírito não
está mais ali. Contudo, enquanto vivo, sua forma exterior é a
expressão visível da vida interior. Como cuidamos da nossa
parte mais importante, a que permanecerá para sempre?
Quando cultivamos a vida interior, cuidamos da
alma, que configura a vida espiritual. Alma, em grego, é
psique, a personalidade que forma a pessoa. Nela se
encontram a vontade, os pensamentos, as reações e as emoções. Ela é nossa essência,
o que nos dá identidade; e cada alma tem suas peculiaridades, com reações ímpares
como impressões digitais. Uns são introvertidos, outros extrovertidos; uns gritam,
outros se calam. Uns explodem as emoções; outros as implodem. Sobretudo, porém, a
alma precisa ser bem cuidada.
Devemos cuidar da beleza interior como cuidamos do exterior.
O texto de provérbios no início da mensagem diz que os dias são maus para
todos. Ninguém escapa! Contudo, a diferença está no coração que decide tornar alegre
a sua vida. Lemos que “A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa
abatida" (Provérbios 15:13).
Quem canta os males espanta
Será que Moisés espantava os males quando cantava? Não sabemos, mas uma
coisa é certa - cantar era a forma de deixar a vida limpa do rancor e dos relacionamentos
a que estava sujeito pelas dificuldades do deserto.
Cantar é pôr para fora as palavras que são verdades para nós. Moisés cantava
porque estava sempre alimentado pela voz de Deus que ouvia em suas conversas
diárias.
Uma passagem da sua história ilustra bem essa afirmação; "Quando Moisés
entrou na Tenda Sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele
de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos dois querubins (Era assim que Deus
falava com Moisés), (Números 7:89).
Expressamos nossa fé porque a alma está alimentada pela palavra de
esperança descrita na Bíblia, a Palavra de Deus. Se dermos brecha para sermos
influenciados por achismos, imergiremos no breu da limitação humana que vive a
murmurar para espantar os males e repartir a incredulidade. Mas, se andarmos com
Jesus Cristo, nossa alma romperá em cânticos. Mesmo que sejam os cânticos “Não
cantados" dos desafinados, como eu, que procuram se afinar com o diapasão divino.
Deve ter sido difícil lidar com milhões de insatisfeito. Porém, Moisés preferiu
cantar com os pássaros a coaxar no brejo com os sapos. Certamente havia muita gente
na fila para desatar a língua em contínua murmuração. Contudo, Moisés se precavia
com um antiaderente que o impedia de ser contaminado. Cantar no deserto é cultivar o
interior!
Extraído do livro “Festa no Deserto”.

28 DOMINGO
Beatriz Giraldes Betoni Vidal
29 SEGUNDA
Danieli Cristina Alves
Haydee Eyherabid Araújo
30 TERÇA
Alcir José de Oliveira
Débora Simohigashi Veiga
Jessica Pimenta Silva
31 QUARTA
Ecir Lopes Guerra
Luciana Aparecida Ireno Berg
Marcelo Nobre de Oliveira
Paula Guarnieri Passos
Samuel Deoces de Souza
Savania Belezoti Borges
01 QUINTA
Maria Amélia de Souza Campos
Olga Marcon Guedes
02 SEXTA
Breno Francovig Rachid
Bruna Messias Lima
Fernanda Pereira Yano
03 SÁBADO
Aline Rossi
Márcia Ribeiro Malmegrin Tolomeu
Patrícia Mara Santana
Sonia da Silva Pedroso
Vinícius Cachone Silva

Texto para reflexão
Isaías 65:24

