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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 Culto 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

Descanso Pastoral

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
Domingo às 19h - Culto
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

Casais

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Gabriela Salles

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

VISITA DOS MISSIONÁRIOS DA JORDÂNIA

No próximo fim de semana a IMCL irá conhecer seus missionários da 

Jordânia, Ismael e Fany. Missionários que aceitaram fazer parte do Nação da 

Cruz e tocar o Projeto ReCreate, que permite a refugiados e perseguidos cristãos 

terem um pouco de dignidade em sua mudança repentina e trágica de país. Deus 

abençoe ambos por isso.

Na Jordânia, além do ReCreate, eles também são responsáveis por outros 

projetos. Nas fotos abaixo, além do ReCreate, estão sendo mostradas o cuidado 

infantil e a arte circense, esses outros dois projetos.

No cuidado infantil fazem um trabalho maravilhoso na escola do centro 

comunitário da Família Aziz, tentando ao menos minimizar as feridas causadas 

pelas guerras e perseguições em crianças que o projeto atende.

Nas aulas de arte circense, Fany, ensina as crianças a lidarem com o corpo e 

se aceitarem como são. Nas fotos, um dia histórico, a primeira apresentação do 

grupo.

A CRUZ E O DISCIPULADO

 

A cruz era o instrumento de morte, de 

condenação; “Maldito todo aquele que 

for pendurado em madeiro" (Gálatas 

3:13).  A cruz era uma ferramenta de 

tortura, que expunha os bandidos à 

vergonha à dor no corpo e na alma. Os 

piores bandidos eram pendurados na cruz. No entanto, sem 

nenhum pecado, Jesus também foi levado a símbolo de 

salvação, de vida, de vitória. O que simbolizava o fim, a 

destruição, tornou-se um símbolo de vida. Ali, Cristo venceu as 

potestades, o pecado e a própria morte, pois ressuscitou no 

terceiro dia. Na verdade, não há cristianismo sem cruz, não há 

discipulado sem cruz. Não há como fugir dela. Se cremos em 

Cristo, temos de passar pela cruz. O cristão tem de se identificar 

com Cristo, seguir seus passos, sua caminhada. Esse é o 

desafio do discipulado.

A cruz demonstra toda graça de Deus, todo o seu amor 

por nós. Na cruz, Deus amou o mundo. Graça é o favor 

imerecido, é a atitude de Deus vir ao nosso encontro, de 

encarnar-se e tornar-se homem; de se tornar um de nós para 

nos salvar; de tomar nossas dores, de sofrer sem ter precisado. 

Ele não tinha de provar que era Deus, mas, por nós, decidiu 

sofrer, para que fosse o primeiro homem a vencer o pecado e a 

morte. Assim, por meio Dele, todos os homens puderam 

alcançar a vitória. A vitória de Cristo passa a ser a vitória 

daqueles que o seguem. Não tínhamos nada que o agradasse; 

Ele decidiu morrer apenas por amor. Ninguém será 

completamente feliz se não tiver uma experiência com o amor 

de Deus demonstrado na cruz.

A cruz representa a morte do eu. Jesus fala muito 

claramente que o grão de trigo tem de morrer para produzir 

frutos. Depois, diz que quem ama sua vida a perde, e o que 

despreza sua vida a ganha. Ou seja, a cruz significa a disposição 

de nos entregarmos totalmente, de não ter mais desculpas para 

Deus. De nos entregarmos de todo o nosso coração a Deus, de 

colocar tudo o que temos nas mãos de Deus e a Seu serviço.

Pr. Luciano Pereira da Silva

Nação da Cruz

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

Participe trazendo itens de
toalete:
- Escova de dentes;
- Creme dental;
- Sabonete
- Fralda geriátrica;
- Fralda infantil;
- Absorvente;
- Aparelho de barbear descartável
- Shampoo;
- Condicionador;
- Desodorante.

CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA
2018

30/03/2018

Sexta-feira às 9h.

O tradicional café será nas 
dependências de nossa igreja.



Fundamentos da Fé e CDV 

Iniciamos hoje, ainda dá tempo de participar das novas classes! Venha 

para a próxima aula às 9h na Escola Dominical! 

16-18 de Março – Reencontro com Deus

Reencontro é um tempo de cura e renovo! Faça sua inscrição ao 

final dos Cultos ou na recepção da Igreja. Ainda dá tempo!

19 de Março - Convocação Concílio Local
No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da Igreja Metodista 
convoco os membros da Igreja Metodista Central de Londrina à reunir-se em 
Concílio Local Ordinário no dia 19/03/2018 (Segunda-feira) às 19h30 no Templo.

PAUTA:
- Plano de Ação 2018/2019;
- Calendário de Atividades 2018/2019;
- Orçamento Programa 2018/2019.
- Indicação de nomes para Concílio Distrital.

Londrina, 11 de Março de 2018.
Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente

24 de Março – Acampadentro Infantil 

O acampadentro para crianças de 03 a 11 anos, será no prédio da 

Igreja às 19h30. Investimento R$ 35,00. Mais informações com 

Flaviana 99617- 3125/3327-1926.

30 de Março - Café da Páscoa

Nosso tradicional Café da Páscoa está chegando! Será 

na sexta-feira às 9h no estacionamento da IMCL. Venha 

com sua família para este abençoado tempo de 

comunhão com os irmãos! Mais informações e sugestões de doações, confira na aba 

do boletim!

Kits de Páscoa – Adoce com seu amor! 

Ajude o Ministério de Obras de Misericórdia a preparar a Páscoa do Culto da 

Restauração! Colabore com chocolates, doces, balas e bombons para montagem 

dos kits até o dia 25/03/2018.

Em Março - Cantina dos Juvenis

Depois de ter alimentado o seu Espírito com a Palavra, venha alimentar 

o seu corpo com os nossos hambúrgueres! Todas as terças de Março, o 

Conexão Vertical estará na cantina!

Nota de Falecimento

Com pesar informamos o falecimento de Lídia Pradal, 71 anos, em 02/03/2018, 

irmã dos irmãos Laan e Lucas Pradal. Oremos pela família.

0302 PastoralAgenda

Romanos 15:5-6

Texto para reflexão

11 DOMINGO
João Vitor Pereira Premebides

12 SEGUNDA

13 TERÇA
Ricardo Gouveia Greca

14 QUARTA
Cristina Fernandes
Marco Antonio da Cunha
Nilma Ladeia de Carvalho Dias
Pedro Gabriel Nunis Ribeiro
Pedro Henrique de Souza

15 QUINTA
Anderson Cesar Urbano
Daniel de Oliveira
Olinda Maturi Molinari
Victor Hugo Trevisan

16 SEXTA
Bruno Fedato Bressan
Jhonatan William da Cruz

17 SÁBADO
Maria Eduarda Zequim
Maria Ilce Mineto
Nelson Massayuki Hayashi

Recados

PROTEJA SEU CASAMENTO

Muitas vezes um casamento vai bem, e acaba abalado 

por causa de um relacionamento inesperado com uma 

terceira pessoa. Começa de maneira inocente e agradável, 

torna-se cada vez mais envolvente. Por fim, traz 

complicações e desgraças para muita gente.

Não foi um acidente ou "um grande amor que surgiu". 

Foi um relacionamento do qual o casamento deveria ter sido 

protegido. Não seja ingênuo pensando que isto só acontece com os outros. Muita 

gente boa já caiu exatamente por ser ingênua assim. Lembre-se de 1 Co 10:12 

“Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia”. Por isso, proteja seu 

casamento... Eis algumas dicas:

Tenha bom senso com suas companhias

Evite gastar tempo desnecessário com alguém do sexo oposto. Muitos casos 

surgem por não se agir assim. Se um executivo precisa de aulas particulares de inglês 

não deve contratar uma jovem professora. Contrate um homem. Não significa que 

cada contato com alguém do sexo oposto seja porta para o adultério. Significa evitar 

oportunidades para cair. 

Companhia contínua cria intimidade. Intimidade com o sexo oposto traz 

problemas.

Tome cuidado com as confidências

A pessoa mais íntima de alguém deve ser seu cônjuge. Segundo a Bíblia, são 

"uma só carne", isto é, uma só pessoa. Se há aspectos de seu relacionamento que 

você não pode compartilhar com esposo(a) e compartilha com alguém do sexo 

oposto, a coisa está ruim. As pessoas tendem a se solidarizar com quem sofre e a 

proximidade emocional se torna perigosa. Um homem que se queixa de sua esposa 

para outra mulher está traçando um caminho perigoso. Isto vale para quem faz e para 

quem ouve confidências.

Evite momentos a sós

Decida não ter momentos privados com alguém do sexo oposto. Se um(a) 

colega de trabalho pedir para ter um almoço com você, convide uma terceira pessoa. 

Se necessário, não se constranja em compartilhar os limites que você e seu cônjuge 

concordaram ter no seu casamento. É melhor ser visto como rude que vir a cair em 

pecado.

Vigie seus pensamentos

Cuidado com o que pensa. Se você só se detém nos defeitos de seu cônjuge, 

qualquer outro homem ou mulher parecerá melhor. Faça uma lista das coisas que 

inicialmente lhe atraíram em seu cônjuge.

Aumente o positivo e diminua o negativo. Evite filmes, conversas, sites e 

literatura que fazem apologia ao adultério. Lembre de Colossenses 3:2 “Pensai nas 

coisas que são de cima e não nas que são da terra”. Valorize um ao outro.

Continua na próxima semana.

Extraído – Colaboração: Adriano e Tina (Ministério de Casais)
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