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Nosso Churrasco
Missionário está
chegando!
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

No último fim de semana aconteceu o Acampadentro dos Juvenis, confira!

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva
Pastoral

Adquirindo o convite você
contribui com as viagens
missionárias e saboreia um
delicioso churrasco!

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Mensagem Pastoral
“Segui a paz com todos, e a SANTIFICAÇÃO,
sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hb 12:14).

Rita de Cassia R. Oliveira

Tesoureiro

O processo de santificação nos
separa “para Deus” (“oferecei-vos” É
uma expressão constante na bíblia) e a
sermos “separados por Deus” para
alguma coisa. Não é apenas
“separarmo-nos de”, mas “separarmo-nos PARA”.
Poderíamos perguntar: o que contempla a
santificação? Qual é seu alcance?
A santificação contempla todo o nosso ser e todos os
nossos relacionamentos. Ela atinge a “todas as pessoas e à
pessoa total”.
Aqui encontramos nossa mente, nossas emoções,
nossa vontade, nossa espiritualidade. O nosso ser total é
objeto de ação santificadora de Cristo, em nós, através do
Seu Espírito. Nesse processo, nós recebemos a Cristo,
morremos para Ele e passamos a viver nEle. Segundo João
15. É somente estando nEle e Ele em nós que esse processo
se desenvolve.
Nessa relação de interdependência é que começamos
a dar frutos.
Uma nova criatura, um novo ser, uma nova mente,
um novo coração e um novo espírito, possuídos de uma
nova vontade, passam a desenvolver-se em nós, através de
nós e entre nós (daí a importância da vivência em
comunidade daqueles e daquelas que estão em Cristo).
Como diz a palavra, é um “processo de esvaziamento e
revestimento”.
O novo ser, crucificado em Cristo, oferece-se a Deus
como ressurreto e torna-se um instrumento de justiça (Rm
6). O fruto de nossa vida está destinado à santificação e, por
fim, à vida eterna (Rm 6:19-22).
Numa linguagem figurada, o centro da santificação é
o “coração”. Ele é a fonte da vontade, dos sentimentos (Ez
18:31;36:26).

Eudes Dias

continua na pág. 03

Casais

;

Ministério Pastoral

Não fique de fora!

Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz

Data:31/05/2018
Horário: 12h às 14h
Local: Chácara IMCL

Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia

Anotações

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
secretaria@metodistalondrina.com.br
Descanso Pastoral
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
Culto 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
Domingo às 19h - Culto
Quarta-feira às 20h - Culto

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Gabriela Salles
Secretaria e Administração

Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira 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
Quinta-feira às 20h - Culto

Jurandir Sérgio de Souza
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Agenda

01 de Maio – Piquenique da Família
Será na chácara com início às 9h. Os convites a R$ 12,00 para o
almoço, e no período da tarde um lanche comunitário, então traga o
seu! Quem quiser participar apenas a tarde é só levar seu lanche à
partir das 14h. Informações pelo fone 99995-9274/99637-1355.
04-06 de Maio – Encontro com Deus
Ainda dá tempo,de participar! faça sua inscrição até terça-feira (01),
ao final dos Cultos com os laranjinhas.
Testemunho
O derramar do amor do Senhor nesses três dias, não só trouxe cura, renovo, mas
também uma vontade incontrolável de vencer o mundo e vê-lo totalmente rendido
aos pés do Senhor, trouxe o desejo de ser diferente e fazer a diferença.
Lucimar Botelho Nani
03 de Maio – Momento Mulher
Venha participar deste momento direcionado especialmente para
mulheres. Com o tema “Deus me fez maravilhosa” ministrado pela Dra.
Angela Bachtold. Será às 19h30 no salão social. Venha e traga uma
amiga! O Momento Mulher acontece todas as primeiras quintas-feiras
de cada mês!
05 de Maio – Momento devocional em Inglês
Será às 19h no Templo! Teremos mais uma oportunidade de
cultuarmos a Deus, louvando, ouvindo Sua Palavra e orando em
inglês. Você é o nosso convidado. Let's praise God together!
13 de Maio – Café das Mães
O Café das Mães está chegando! Será às 8h no salão social. Participe
mamãe! Os convites serão entregues nas salinhas para as crianças.
Confirmar presença pelo fone 99617-3125 com Flaviana.
20 de Maio - Oferta Missionária Nacional
Esse é o tempo da semeadura! Ajude a plantar a missão no Norte e
Nordeste para que o evangelho de Deus possa expandir por outros
estados e por meio de sua vida, possa cumprir o Ide de Jesus.

Recados
Choro Novo
Nasceu em 04/03/2018, o lindo Humberto Parreira Schroeder, com
1,920Kg e 45cm. Parabéns aos papais Humberto e Renata Parreira
Schroeder que foram agraciados com este lindo presente!
Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.

Pastoral
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Continuação da pág. 01

O ser humano entra nesse processo quando
se converte ao Senhor de “todo o vosso coração” (Jr
24:7).O próprio profeta Jeremias fala de um novo
tempo, na nova aliança, na qual “as palavras do
Senhor estarão na mente e no coração” (Jr 3:3334). Ezequiel, no texto anterior, fala também de um
novo espírito.
A visão bíblica, mesmo falando de coração,
não a isola de outros elementos fundamentais,
como mente, vontade e espírito. A santificação está diretamente relacionada à
nossa personalidade, ao nosso temperamento e ao nosso caráter. Isso não
apenas no sentido pessoal, mas também, e dinamicamente relacionado ao nosso
amor pelo próximo.
Para Paulo, o fundamento básico para a mudança em uma pessoa é a
nossa mente. Conhecemos bem o texto de Romanos 12:1-2, no qual
encontramos a orientação de não nos conformarmos com os valores e o modo de
estar neste mundo, e sim de estarmos sempre prontos a permitir que Deus
transforme nossa mente.
A Palavra de Deus nos ajuda a ter conhecimento da “mente de Cristo” e
nos leva a buscar esse conhecimento para a totalidade de nossa vida. Nesse
processo há sempre uma “reprogramação” de nossa mente. Passamos do estágio
de “deletar” da mente para o de “agregar à mente” através da ação do Espírito,
conhecendo a verdade, somos libertos e transformados em nosso ser total
(incluindo nosso caráter).
“Conhecereis a verdade e ela vos libertará”. A mente é o fator essencial
nesse processo de santificação e transformação. O ser interior e exterior passa a
estar sob a ação transformadora da graça divina (Tt 2:1-5). A ação divina em
nosso interior é algo tremendamente significativo.
John Wesley entendia a santificação como ter
a mente de Cristo, possuir os Seus sentimentos,
tomar posse do Seu caráter e andar como Ele andou.
Um ato e um fato do amor: o amor derramado em
nossos corações pelo Espírito (Rm 8), capacitandonos a acolher o amor divino, a ser preenchido pelo
amor e a viver em amor, em todas as nossas dimensões. Algo somente possível no
Espírito (ser pleno dele).
Se, como pessoas e cristãos/ãs, por mais vontade que tenhamos e por
mais que nos esforcemos, se não estivermos em Cristo e nEle permanecermos, a
busca da santificação será um mero esforço humano. Neste processo, o caráter
de Cristo manifesta-se em nós e em nós se completa.
São fundamentais o relacionamento e a comunhão com os outros
“santos” e a comunidade da fé. “consideremo-nos uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras, sem deixarmos de congregar juntos” (Hb
10:24-25).
Extraído

29 DOMINGO
Jaime Louza
Marli Guarnieri Passos
Marli Montanini
Washington Luiz Pereira
30 SEGUNDA
Amanda Vanessa Prestes Gomes
01 TERÇA
Clair Torres de Oliveira
Eliana Panísio Scalassara
Genésio Pereira Carvalho
Julio Toshio Akagui
Paulo Henrique da Silva
Taissa Leandro Clemonez
02 QUARTA
Isabella Belo Borges
Thiago Vinicius Belo Borges
03 QUINTA

04 SEXTA
Henrique Vicente Neto
Michele A Castro
05 SÁBADO
Ana Julia Gonçalves
Fernando Carlos de Barros
Juciene Cachione F. dos Santos
Vanderlei Marques de Souza

Texto para reflexão
I Pedro 5:6

