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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

FORMATURAS DO CDV

No último fim de semana, tivemos a formatura de duas turmas (Jovens e 

adultos). Irmãos/ãs se colocaram à disposição para o serviço no Reino de Deus. 

Se você ainda não fez este curso, venha participar, iniciamos novas classes! 

Confira as fotos!

Formatura dos Adultos

Formatura dos Jovens

A PROCLAMAÇÃO

Todos nós devemos tornar o Evangelho 

conhecido, primeiro por meio do testemunho 

de vida. As pessoas que estão ao nosso redor 

devem conhecer a Cristo por meio de nossas 

ações. Jesus era diferente dos fariseus porque 

Ele fazia e depois falava; sua proclamação não 

era um discurso vazio. 

Em Atos 1:8, vemos Jesus fazendo uma de suas mais 

tremendas declarações depois da ressurreição e antes de subir 

aos céus: “mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 

Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em 

toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Jesus não 

estava falando que " primeiro termine seu trabalho em Jerusalém, 

depois vá aos confins da terra." O conceito anterior de frutificar 

onde estiver não muda a mensagem de que a missão local ou 

nacional é também transcultural. Como comunidade precisamos 

pensar nos dois campos ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm 

um chamado específico para ir a outros países, estados, etc.

O chamado mais específico está bem claro no evangelho de 

Marcos: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura” 

(Marcos 16.15). O “ide” de  Marcos é imperativo, não muda: ide, 

vá, saia de onde está. Na verdade, muitas pessoas receberão esse 

tipo de chamado, porque Deus continua colocando no coração das 

pessoas chamadas uma paixão por algum País específico, 

Estados, Cidades, etc. No evangelho de João, também temos um 

modelo muito interessante de evangelização (João 1.35-51):

João anuncia Jesus (v.36)

Outros escutaram e passaram a seguir (v.37)

Jesus os leva para sua casa (v. 39)

André fala sobre seu irmão (v. 41)

Felipe encontrou Natanael (v. 45)

Repare que é um efeito dominó; o anúncio de um produz o 

anúncio de outros. Jesus nos dá uma lição importante quando leva 

os primeiros discípulos para sua casa. Ele confirma o que temos 

falado sobre a necessidade de relacionamento e intimidade para 

que possamos ganhar pessoas para Cristo. Não levaremos as 

pessoas a Cristo com muitas atividades, promoções, eventos; 

precisamos de relações interpessoais e bom testemunho.

Pr. Luciano Pereira da Silva

Aconteceu

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 

Ainda dá tempo de participar das novas classes! Venha para a 

próxima aula às 9h na Escola Dominical! 

Atenção Jovens!!

Iniciamos novas turmas nos Jovens de CDV e fundamentos da fé! 

Entre em contato com Marina 99937-6643 e participe da próxima aula!

AMANHÃ - 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

23-24 de Março – Acampadentro Infantil 

Para crianças de 03 a 11 anos, com início em 23/03 (sexta-feira) às 

19h30 e término dia 24/03 (sábado) às 10h no prédio da Igreja. 

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!

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 comunicamos o falecimento da Sra. Eunice de Oliveira, 77 anos, em 

14/03/2018, mãe do irmão Helio Cesar Ignácio. Oremos pela família.

0302 PastoralAgenda

Efésios 1:17-18

Texto para reflexão

18 DOMINGO
Solange Pereira Klitsk

19 SEGUNDA
Fátima Avelino Miazzo
Josefina Vieira de Souza
Marco Aurélio Brito Clemonez
Thiago José Marcello

20 TERÇA
Caroline M. de Oliveira Guerra
Daniel Ruiz
Fábio Luis Finotti

21 QUARTA
Ilamar Guimarães Garcia

22 QUINTA
Aline Guilherme Maciel
Anderson Guimarães

23 SEXTA
Cleonice A. Leandro Clemonez
Cristiane Panisio
Maria José Lima de Miranda

24 SÁBADO
Cícera A. Nascimento Fernandes
Jonatan Andres Gonzales
Ruth Alombardi

Recados

PROTEJA SEU CASAMENTO

Evite comparações

Um homem trabalha com uma mulher perfumada, 

maquiada, bem vestida. Em casa encontra a esposa, com criança 

no colo, cabelo desfeito, banho por tomar. Uma mulher encontra 

um homem compreensivo com quem pode se abrir, e se sente 

mais à vontade com ele do que com o esposo. Ignoraram situações 

e contextos diferentes. Foram iludidos pelo irreal. Lembre-se do 

filho pródigo: o mundo lhe era fascinante, mas terminou num 

chiqueiro. As aparências iludem, porque o mundo em que vivemos em casa é o real. O 

mundo dos relacionamentos fora de casa é sempre artificial.

Evite a síndrome do retorno

É a idéia de que a vida sentimental e sexual caiu na rotina, e agora, a pessoa 

"renasceu". Já vi inúmeros casos assim: "Eu renasci", ou "Eu me senti jovem de novo". 

Não banque o adolescente. Você é um adulto com responsabilidades e com uma pessoa 

com quem partilha a vida. Construa sua vida com seu cônjuge. Se sua vida conjugal se 

"fossilizou", há outros caminhos. Revigore-a com seu cônjuge. Há pessoas que sempre se 

fossilizam e pulam de relacionamento em relacionamento, procurando o que não 

produzem. Temos o que produzimos.

Ponha seu coração no seu lar

A solidez do casamento vem pelo tempo que os cônjuges gastam juntos. Conversas, 

risos, passeios, programas comuns. Se você não sai com seu cônjuge, marque datas para 

os próximos meses. Vocês devem ter um ao outro como o melhor companheiro. 

Mantenham o clima de namoro: querer estar junto com a pessoa. Orem juntos. 

Dificilmente duas pessoas que oram juntas brigarão entre si. Sejam parceiros espirituais.

Invista em seu cônjuge

O marido da mulher virtuosa é conhecido quando se levanta em público (Pv 31:23). A 

idéia é que ele está bem vestido e vê o caráter dela pela roupa dele. Uma boa esposa é um 

bom tesouro (Pv 18:22). Do bom tesouro cuida-se e evita-se perdê-lo. Marido: mulher 

bem tratada é um grande investimento; o retorno emocional é garantido. Mulher: marido 

bem tratado é um grande investimento; o retorno emocional é garantido.

Busque ajuda

Havendo problemas, busque ajuda. Primeiro em DEUS. Lembre-se de Tiago 1:5. 

Busque orientação de pessoas mais experientes ou que realmente se importem com você. 

Evite que o problema se avolume. Evite conselhos de gente que não tem o que dizer. Os 

amigos de Roboão lhe deram maus conselhos (1Rs 12:6-12). Nesta busca de ajuda, evite 

por mais lenha na fogueira. Evite também raiz de amargura (Hb 12:15). Busque ajuda e 

não um juiz a seu favor.

Conclusão

Bons casamentos não acontecem por acaso. São produto de muito trabalho e da 

graça de DEUS. Boa parte do trabalho é investimento emocional no relacionamento 

conjugal. Mas investir sem proteger é problemático. É preciso levantar cercas contra os 

problemas externos, porque os internos são mais vistos e os dois vivenciam. Não permita 

brechas. Não dê armas ao inimigo. 

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