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Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva
Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais
;

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

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
Música

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

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Anotações

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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Se prepare para mais uma edição de Curto Prazo da Missão Jordânia.
Em 2016, a experiência de quem participou foi incrível! Todos foram
grandemente abençoados ao mesmo tempo em que foram se dispondo a ajudar
o próximo.
Faça parte dessa próxima edição da missão e se surpreenda também.

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
PAIXÃO E AUTODOAÇÃO
Mateus 9:36-38
Certo pregador perguntou a William Charles
Macready (um ator Inglês no século 19): "Você pode
me explicar uma coisa? Por que é que milhões de
pessoas param toda noite para ver e ouvir você falar
sobre as suas ficções enquanto poucas pessoas param
para me ouvir quando eu prego sobre a verdade
imutável e essencial para a vida humana?".
Macready respondeu: "Isso é muito simples. Eu
posso lhe explicar a diferença: Eu apresento as ficções como se
fossem verdade. E você apresenta a verdade como se fosse ficção".
A diferença entre eles era possivelmente a convicção e a paixão
com a qual eles realizavam o seu trabalho.
Quando Dwight Moody estava em Londres fazendo uma das
suas cruzadas evangelísticas, vários pastores britânicos vieram visitálo no hotel. Eles queriam saber como e por que aquele americano com
pouco estudo era tão eficaz no sentido de ganhar milhares de vidas
para Cristo.
Moody então pediu que eles se aproximassem da janela do
quarto do hotel e perguntou a cada um deles: "O que você vê ali no
parque em frente ao hotel?" Cada um descreveu o que via: uma
criança correndo atrás de uma bola; um casal sentado namorando;
um vendedor ambulante; um grupo de rapazes jogando bola; uma
família fazendo piquenique. Então Moody olhou na janela com
lágrimas nos olhos. Um dos pastores perguntou a ele: "O que você
está vendo?" Moody respondeu: "Eu vejo centenas de vidas que
passarão a eternidade no inferno se não tiverem um encontro com o
Salvador".
Moody via vidas se perdendo onde aqueles pastores viam
apenas pessoas se divertindo em um parque. Moody encarava a vida
com uma agenda e uma missão diferente. Moody encarava a vida e as
pessoas com paixão e assim estava disposto a assumir sacrifícios por
elas.
O que é que faz com que nos entreguemos totalmente. Qual a
nossa grande paixão? Enquanto meditamos nessas perguntas,
lembremo-nos do que está escrito em Mateus 9.36-38: "Vendo
(Jesus) as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e
exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus
discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são
poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores
para a sua seara".
Bispo João Carlos
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Agenda

AMANHÃ (11) - Reunião da CLAM
Lembramos os Coordenadores de Ministérios, que teremos nossa reunião às 19h30
na sala 20.
Cultos de terça-feira
Os princípios das bençãos de Deus. Esse será o tema da série de pregações
realizadas nos Cultos de terças-feiras durante o mês de junho. Participe e seja
abençoado.
23 de Junho – Noite da Fogueira
O ministério de jovens realiza no dia 23 de junho a Noite da
Fogueira no Espaço de Convivência Metodista. Participe e traga um
convidado, além da comunhão entre os irmãos haverá música,
comidas típicas, brincadeiras e o ingrediente principal: a presença
de Deus! Te esperamos lá.

Recados
Missão Amazônia - Barco Hospital
Neste mês, duas equipes de missionários estarão servindo no Barco Hospital da
Amazônia, percorrendo comunidades indígenas e
ribeirinhas levando atendimento médico,
odontológico, atividades infantis e evangelismo.
Além das orações, continuamos contando com seu
apoio em donativos para que essa missão continue
crescendo para expandir o Reino de Deus. Confira a
lista de medicamentos na aba do boletim! As doações podem ser feitas até o dia
12/06.
Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Momento Devocional em Inglês
Come praise and pray with us!
Louvor, pregação e oração tudinho em inglês! Sim, nosso Momento de Devocional
em Inglês tem sido uma benção. Junte-se a nós e desfrute desse tempo de
comunhão!

Pastoral
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A SABEDORIA DO SILÊNCIO
“O silêncio é preferível a loquacidade, morre do mal do silêncio, mas evita o
perigo da loquacidade”.
“Saber calar é virtude cem vezes mais rara do que saber falar”.
Rabi Azai, o sábio, viaja pelo Irã em companhia de vários
discípulos, em certo momento, um mercador persa que
vinha na caravana, tomado de cólera por um motivo fútil,
entrou a vociferar contra os israelitas. Um dos discípulos
disse ao mestre:
- Vamos, ó Rabi! Responde com energia a esse homem.
Insulta-o por nós. Ele fala em Valaat e tu conheces muito
bem esse dialeto!
Retorquiu o Doutor Azai:
- Sim, meu filho, aprendi a falar o Dori, o Galani e o Valaat, mas aprendi
também a ficar calado em Valaat, em Dori e em Galani, E é o que vou fazer, guardar
silêncio em três dialetos persas. E acrescentou impertubável, anediando as longas
barbas brancas que lhe caiam sobre o peito. Seria insensatez trocar injurias com um
exaltado, que deblatera como um louco e que nem sabe o que está dizendo. Pelo
silêncio podes ter um desgosto, mas a loquacidade te trará mil e um
arrependimentos. Uma palavra irrefletida é amiúde, mais perigosa do que um passo
em falso.
Guarda a tua língua como guarda o avarento a sua riqueza. A natureza que
nos deu um só órgão para falar, forneceu-nos dois para ouvir. A inferência é obvia,
forçoso é concluir que havemos de ouvir duas vezes e falar uma só.
Conta-se que um árabe ingressou em uma comitiva onde todos eram
barulhentos e discutidores, e guardou longo silêncio. Um dos companheiros
segredou-lhe, consideram-te um dos mais nobres de tua tribo, sei agora o motivo,
és silencioso e discreto. Replicou o Islamita:
- Meu irmão, o nosso quinhão de ouvidos nos pertencem, as palavras afoitas
e levianas que proferimos pertencem a outros.
A palavra que ficou pendente pelo silêncio em nossos lábios, é vassalo pronta
a servir-nos; a que proferimos, leviana e inoportunamente é algoz atento em
escravizarnos.
O sábio e judicioso Simeão, filho de Gamaliel, doutrinava:
Passei a vida entre os sábios e nada melhor do que o silêncio encontrei. O
essencial não é falar, é fazer. “E quem fala demais, abre em sua vida, portas e
janelas para o pecado”. Quando falares, fala pouco, pois quanto menos for o número
de palavras, tanto menos errarás”. E no livro de Israel figura também este aviso,
ditado pela prudência:
“Quando falares a noite, abaixa a voz, e quando falares de dia, olha primeiro
a roda de ti”. Se a palavra vale uma moeda, o silêncio valerá duas”. As moedas mais
ambicionadas são, precisamente as que encerram em pequenos volumes e
diminuto peso, grande valor. Assim, a força e a beleza de um discurso consistem no
exprimirmos em poucas palavras, verdades profundas e conceitos magistrais.
Extraído de um comentário ao Talmude.

10 DOMINGO
Monica da Silva Yoshitake
Nancy Rodrigues
11 SEGUNDA
Jorge Antonio Veronesi
Maria Luiza Manoel Poly
Sara Silvia Guirado Rinaldo
12 TERÇA
Beatriz Nicoletti Macarini
Marilda Guilherme Maciel
Mário Pereira Passos
13 QUARTA
Carla Andreia Rocha
14 QUINTA
15 SEXTA
Jamile Neves Pereira
Leilane Peres Rodrigues da Silva
Maria Iraídes Libardi
Patrícia Simões Tuca
16 SÁBADO
João Wilson dos Santos Junior

Texto para reflexão
Salmos 37:4

