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Vitaminas Adultas
Sais para Hidratação Oral
Domperidona
Azitromicina
Cefalexina
Xarope Expectorante
Corticoides
Loratadina
Desloratadina
Polaramine
Gina

Ebastec
Allegra
Trok
Trok-N
Trok-G
Quadriderme
Nebacetin
Nimesulida
Ibuprofeno
Musculare

;

Um grupo de 12 missionários da IMCL participaram de um Encontro no Egito,
através do Nação da Cruz.Durante os 3 dias de imersão foram apresentados a
situação do cristianismo em países como: Síria, Argélia, Libano, Yemen,
Emirados Arabe, Sudão, Iraque e Egito.
O grupo ouviu e testemunhou o que a mídia mundial não mostra para o
mundo. Mesmo em meio ao caos de guerras e perseguições, muitos
muçulmanos estão se convertendo ao cristianismo. O Senhor tem visitado os
que ainda não são dEle através de sonhos, visões, cura, revelações da Palavra e
por meio de um canal de comunicação da igreja cristã para os povos que falam o
árabe.
Deus está trabalhando e a colheita é abundante, porém os ceifeiros
(trabalhadores) são poucos. Os campos estão brancos e os líderes cristãos dos
países muçulmanos clamam por apoio da Igreja brasileira. Eles necessitam de
envio de trabalhadores e ajuda para esta colheita, pois não possuem cristãos
suficiente para alimentar com a Palavra os recém convertidos.
Ore pelos 12 que se dispuseram a ir, ore para que Deus supra a necessidade
da Igreja árabe e ore para que Deus continue permitindo nosso trabalho na
colheita e que muitos outros sejam acrescentados.
Nilma Dias

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva
Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia

Paracetamol
Buscopan
Metronidazol
Fluconazol
Cetoconazol
Miconazol
Albendazol
Tiabendazol
Aciclovir
Prednisona
Vitaminas Pedriátricas

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

Descanso Pastoral
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
.

Anita
Anita Pediátrico
Ivermectina
Dipirona

Lista de
Medicamentos
para o Barco
Hospital

secretaria@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

Mulheres

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

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 20h - Culto
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
DEUS, O GRANDE CARDIOLOGISTA
O povo atualmente considera que o
cérebro é o centro de nossa vida. Deus, porém,
fala que é o nosso coração: "...guarda o teu
coração, porque dele procedem as saídas da
vida" (Pv 4:23).
O coração é o centro do nosso intelecto,
das nossas emoções e vontade. A Bíblia relata
vários corações: o irado, ansioso, alegre. Tem
também os que oram com o coração, pensam com o coração, e o
coração submisso a Deus, aqueles que desejam receber bênçãos.
Deus é um grande cardiologista e quer fazer um check-up para saber
como está o seu coração.
Ele começa dando uma olhada nos batimentos por minuto, quer
saber se existe alguma artéria obstruída e além de ver a
possibilidades de um infarto. Transformando tudo isso para nossa vida
espiritual, Deus te leva ao seu consultório, que é a igreja, para ver sua
vida de oração; dá uma observada no seu tempo de meditação bíblica;
faz um exame para checar se existem brechas para o inimigo atacar e
tomar as providências necessárias para que você não se desvie do
caminho divino. Ele é um grande cardiologista e analisa bem suas
condições de saúde. Havendo algum problema, Deus marca logo a
operação, que pode começar assim que você quiser. Ele começa
regenerando, isto é, tirando o pecado.
A regeneração tem lugar em todo o coração que se arrepende
de seus pecados, volta-se para Deus e aceita pela fé a Jesus como
Senhor e Salvador de sua vida. A primeira parte está pronta, Deus
arranca de você toda a dureza de coração, as coisas do passado, suas
magoas, frustrações, tudo aquilo que te impedia de ter uma vida
plena. Ezequiel 11:19 diz: "E lhe darei um novo coração, e um espírito
novo porei dentro deles; e tirarei da sua carne o coração de pedra e
lhes darei um coração de carne".
Seu novo coração começa a bater firme e forte, mas o grande
Cardiologista não para por aí. Ele vai acrescentar agora o amor que
não existia no outro coração egoísta. Deus cria em nós o desejo de
amá-lo e servi-lo. O novo coração está liberto da servidão do pecado e
passa a ter disposição espiritual de obedecer, amar e seguir a direção
do Espírito Santo. Jesus nos ensina que o amor a Deus de todo
coração, juntamente com o amor ao próximo se resume toda lei, como
diz:
Mateus 22:37-40 : "...desses dois mandamentos dependem
toda lei e os profetas."
continua na pág. 02
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Continuação da pág. 01

Este amor é fundamental não deve ser trocado por qualquer outro sentido. O
verdadeiro amor é do interior para o exterior, e qualquer observância do exterior sem o desejo
do interior é hipocrisia. Agora, com este novo coração, regenerado e cheio do amor de Deus,
devemos usá-lo para levar o Evangelho a toda a criatura, louvar a Deus, meditar, clamar, buscar
e confiar no Senhor de todo o coração.
Extraído

Agenda
AMANHÃ (14) - Reunião da CLAM
Será amanhã nossa reunião da CLAM às 19h30 na sala 20.
20 de Maio - Oferta Missionária Nacional
No próximo domingo, 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!
26 de Maio – Dia da Melhor Idade
Neste ano será no salão social, com início às 9h e não terá custo. Faça
sua inscrição na recepção da Igreja ou pelo fone 99646-5916 com
Sônia. Participe!
31 de Maio – Churrasco Missionário
Adquirindo o convite, você contribui com as viagens
missionárias e saboreia um delicioso churrasco! Será na
Chácara da IMCL das 12h às 14h. Participe e abençoe a missão!
Mais informações com Betão 99957-0438.
08-10 de Junho - Acampamento Juvenis
Nosso Acampamento de Inverno está chegando! Será na chácara
da Igreja! Mais informações com Gabriela 98803-8388 e Emanuelle
99113-5360.

Recados

03

ENCONTRO COM DEUS

13 DOMINGO
Sueli Pedroso
Testemunho
Desde o Pré Encontro, fui
tocada pelo Senhor com seu
amor, sua paz que me envolveu.
Senti inúmeras vezes a
presença do dEle. Uma delas foi
quando o Senhor apertou a
minha mão e foi incrível saber
que ele está comigo, segurando
minha mão. Uma das laranjinhas me abraçou naquele momento e senti Deus me
abraçando, não era ela, era o
Senhor me abraçando, foi
muito importante pra mim e
nunca vou esquecer disso. Fui
nesse Encontro para mudar,
ser renovada de coração, Deus
fez, Ele me mudou e nunca vou
ser a mesma depois desse
Encontro. Deus é maravilhoso
e vou viver pra Ele! Agradeço a
Deus pelas vidas das
laranjinhas que trabalharam e
proporcionaram essa experiência na minha vida ! Amo todas elas!
Thaís Messias Lima

14 SEGUNDA
Cristiano Souza de Almeida
Maria Rosa da Silva
15 TERÇA
Afonso Henrique da Silva Pereira
Carlos Vital Marrafon Junior
Jayson Hashimoto Hayashi
Maria Alves Batista
Maria Layde de Souza
16 QUARTA
Cleusa Mayumi S. Cachione Franco
João Eugenio Cornelian Filho
Lucimar da Silva Botelho Nani
Simone Hireman de Paula
17 QUINTA
Edna Batista Mendes Ribeiro
Eliana Sato Yoshioka
18 SEXTA

19 SÁBADO
Fernanda C. Ferreira Hamano

PIQUENIQUE DA FAMÍLIA
Nosso piquenique foi assim, um dia muito abençoado por Deus, cheio de comunhão,
com muita alegria, diversão e comidas deliciosas! Esperamos vocês ano quem vem!

Julho para Jesus
Este ano será em Florianópolis/SC, no período de 15 a 21/07/2018. Faça sua
inscrição até 30/05/2018. Investimento de R$ 240,00. As vagas são limitadas! Mais
informações com Everaldo pelo fone 99629-8539.
Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.
Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do Sr. Dorival Soares Ribeiro, 78 anos,
ocorrido em 05/05/2018, pai do nosso irmão José Roberto e sogro da Edna Ribeiro.

Texto para reflexão
Salmos 91:7

