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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
Quinta-feira 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
Quinta-feira às 20h - 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

CRISTÃ PAQUISTANESA É MORTA INCENDIADA

Uma mulher cristã do nordeste do Paquistão morreu 

depois de ter sido incendiada por um muçulmano. Segundo o 

acusado, o caso foi um acidente que se seguiu após uma 

discussão sobre um possível casamento entre os dois.

Asma Yaqoob, de 24 anos, morreu em um hospital de 

Lahore em 22 de abril deste ano depois de ter 80% do corpo queimado na casa de 

seu chefe, Saeed-uz-Zamaan, às 23h do dia 17 de abril. A cristã, que era 

analfabeta, trabalhava como empregada doméstica em uma residência poucas 

ruas de sua casa na vila de Bogra, conforme disse seu pai, Yaqoob Masih.

De acordo com o relatório arquivado na delegacia por Masih: “Alguém 

bateu no portão da casa e Asma foi atender. Um pouco mais tarde, ouviram ela 

gritando e todos correram para fora e a viram em chamas”. Masih disse que não 

sabia nada sobre o homem acusado do ataque - Muhammad Rizwan Gujar - antes 

do incidente. “Quando a polícia estava tomando a declaração de Asma, fiquei 

sabendo que Gujar a estava pressionando a se converter ao islamismo e se casar 

com ele", disse o pai da cristã.

Gujar foi acusado de acordo com a Seção 336 do Código Penal do 

Paquistão, que trata de danos corporais graves, e está sendo julgado em um 

tribunal antiterrorismo. O investigador Shahid Mehmood confirmou que Gujar já 

foi preso e explicou o que aconteceu: “Gujar morava na mesma região de Asma. 

Ele comprou gasolina de um posto nas proximidades antes de vê-la naquela noite. 

Eles mantinham em um relacionamento e estavam tendo problemas sobre a 

questão do casamento”.

Pedidos de Oração 

- Ore pelo pai e pelos familiares de Asma, que perderam uma pessoa amada de 

uma forma triste e repentina.

- Clame pela nação paquistanesa, que está na 5ª posição da Lista Mundial da 

Perseguição 2018.

- Interceda pelo fortalecimento e perseverança na fé dos cristãos perseguidos 

e dos líderes da Igreja Perseguida no Paquistão, para que sejam luz e demonstrem 

o amor de Deus no país.

ATITUDES QUE BLOQUEIAM A NOSSA ALEGRIA

"Servi ao Senhor com Alegria!" Esse é 

o desafio bíblico para você e para mim. 

Não apenas servir ao nosso Senhor, mas 

servi-lo com alegria. Porém algumas 

atitudes podem "bloquear" nossa 

alegria. Quero comentar sobre duas dessas atitudes para que 

possamos lidar com elas de maneira acertada:

A tendência humana de pensar que a vida deve ser fácil 

e do jeito que nós queremos.

 Às vezes nós pensamos que "se Deus é por nós", então 

nós conseguiremos tudo o que queremos e do jeito que 

queremos. Nesse tipo de raciocínio, Deus é apenas um 

menino de recados, ou um entregador. Nessa lógica, se 

cumprirmos as condições do contrato, Deus fica sendo nosso 

devedor. Ele tem uma obrigação para conosco.

A isso se une a falsa idéia de que "quando eu estou 

feliz, então eu estou abençoado". Isso contraria a verdade 

bíblica de que Deus se manifesta a nós, em especial, nos 

nossos sofrimentos.

Então quando, no nosso serviço, no nosso ministério, 

encontrarmos sofrimento, traição e falta de compreensão; 

quando as coisas não forem do jeito que gostaríamos, 

lembremo-nos das palavras do autor de Hebreus: "O Senhor 

é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o 

homem?"

O segundo bloqueador da alegria é a falta de lazer e 

celebração

Precisamos levar nosso ministério a sério, mas 

precisamos também levar nossa saúde física e mental a 

sério. E não existe saúde física e mental sem lazer e sem 

celebração. 

Quando Esdras, o sacerdote, leu as escrituras para os 

Hebreus, eles perceberam seus pecados. Eles começaram a 

chorar e o choro estava quase que incontrolável. 

continua na pág. 02

Nação da Cruz

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

;

Churrasco Missionário

Nosso Churrasco 

Missionário está

chegando!

Adquirindo o convite você

contribui com as viagens

missionárias e saboreia um

delicioso churrasco!

Não fique de fora!

Data:31/05/2018

Horário: 12h às 14h

Local: Chácara IMCL



Continuação da pág. 01

Então, Esdras e Neemias disseram algo surpreendente ao povo: "Ide, comei 

carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não tem nada 

preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não 

vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força" (Neemias 8:10).

Mesmo Jesus, em João 15:11, depois de dizer que os discípulos precisavam 

ficar ligados à videira para produzir fruto, ele afirma: "tenho vos dito essas coisas 

para que minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa". Nosso 

ministério é para ser realizado em alegria e descontração.

Continuemos correndo a nossa carreira. Continuemos exercendo o nosso 

ministério. Deus é conosco no meio e apesar das circunstâncias. Por isso nosso 

ministério pode ser exercido com esperança e alegria.

Bispo João Carlos

13 de Maio – Café das Mães

O tradicional Café especial do Dia das Mães está chegando! Será 

às 8h no salão social. Agende esta data mamãe e participe! Os 

convites serão entregues nas salinhas para as crianças. Confirme 

sua presença pelo fone 99617-3125 com Flaviana.

20 de Maio - Oferta Missionária Nacional

Neste dia, consagre sua oferta! Esse é o tempo da semeadura! 

Ajude a plantar a missão nas Regiões Missionárias da Amazônia e 

do Nordeste (Rema e Remne) para que o evangelho de Deus possa 

expandir por outros estados e por meio de sua vida, possa cumprir 

o Ide de Jesus. Ore, doe e abençoe!

Curso Casados para Sempre

Ainda temos vagas! Iniciaremos nova classe nas quartas-feiras às 

20h. interessados em fazer o curso entrar em contato com Adriano ou 

Tina pelos fones (43) 99112-8841/99112-8850.

Atenção

Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão, 

procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.

Nota de falecimento

Com pesar informamos o falecimento da amada irmã:

Nádia Soraya Nader da Costa (Ministério de Intercessão), 57 anos, ocorrido em 

01/05/2018. Oremos pela família.

0302 Aconteceu

Apocalipse 21:5-7 

Texto para reflexão

06 DOMINGO
Rita de Cássia Rodrigues Oliveira
Viviane Vitor Barrozo Garcia Cid

07 SEGUNDA
Erik Jesus Salvador de Sousa
Marina Bertoncini de Andrade

08 TERÇA
Wallace Felipe Compian Camargo

09 QUARTA
Manoela Guimarães Barros
Sônia Maria Sartori Renucci

10 QUINTA
Eudes Dias
Nelci Veloni
Ricardo Vinicius de Oliveira Cruz
Zeni Rodrigues Escobar

11 SEXTA
Alanis Isabele London Garcia
Eric Fernandes Lanza
Kauana Queiroz de Souza
Tatiane Victor Issa

12 SÁBADO

Recados

Agenda

 Encontro de Treinamento para Trabalho com Crianças

Com o tema “Crianças na Luz Brilha Jesus”. O Encontro de Treinamento para 

Trabalho com Crianças, reuniu 80 participantes em Arapongas, sendo que 17 foram 

representados pela Igreja Metodista Central de Londrina. Nossos professores e 

voluntários juvenis, entenderam a importância do seu chamado ministerial, e 

puderam ter momentos de cura e renovo. Cada participante teve a plena certeza de 

que ministrar criança é exercer o nosso CHAMADO com zelo e dedicação. 

Agradecemos a nossa igreja por investir nesse momento de treinamento, para 

melhor servir na obra do Senhor.

Flaviana Ferreira de Souza – Ministério Infantil 

Testemunho

Por várias vezes eu quis desistir de ser professora na Escola Dominical, pois 

sempre vi que tem pessoas melhores que eu, porém ao participar da Capacitação, 

pude ver o amor de Deus em minha vida. Vi também que não preciso ser pedagoga 

para ensinar a Palavra de Deus, preciso apenas estar disponível, Deus é quem vai 

me capacitar. Hoje estou mais disposta a aprender e a levar a Palavra aos 

pequeninos.

Fátima Nascimento – Professora da Escola Dominical Infantil


