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JORDÂNIA 2018

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

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

Ensino

Lançamento do livro “Minha mãe não me queria”, da nossa irmã
Joceli Marciano Rodrigues

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

Anotações

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia
Células

Informações e inscrições
com Nilma pelo fone
99990-0300.

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
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
João Batista nunca roubou para si a atenção devida a Jesus
“Ele tem de ser cada vez mais importante, e eu menos importante”
(João 3:30)
Filho de um casal de idade avançada,
impossibilitado de ter filhos por causa da
esterilidade da esposa, e de vida
acentuadamente piedosa, João Batista era um
homem atípico. Ele atraia ao deserto, onde
pregava, “toda a província da Judéia e todos os
habitantes de Jerusalém” (Mc 1:5), embora se vestisse de pelos de
camelo e não de roupas finas, embora pregasse sermões de
arrependimento e conversão e não de bajulação, e embora não se
tenha notícia de que operasse sinais e prodígios (Jo 10:41).
Apesar deste estranho sucesso e de ser classificado por Jesus
Cristo como maior entre os que nasceram de mulher (Lc 7:28), João
Batista nunca se envaideceu nem perdeu a noção da glória de Deus.
Ele não deixava ninguém confuso a respeito de sua verdadeira
identidade e a respeito da importância daquele que viria logo depois
dele, de quem era parente e precursor e do qual se dizia indigno de
sequer desatar-lhe as correias das sandálias (Jo 1:27). João repetia
sempre “Eu não sou Cristo” (Jo 1:20; 3:28). Ele era apenas a voz do
que clama no deserto: “Endireitarei o caminho do Senhor” (Jo 1:23).
Como profetizou Isaías setecentos anos antes (Is 40:3). É difícil
encontrar outra pessoa na história bíblica e na história do cristianismo,
que tenha tomado tanto cuidado para não roubar de Jesus para si
mesmo a atenção dos outros. João dizia energicamente que Jesus,
não obstante tenha vindo depois dele, tinha a primazia, isto é, era
superior a ele, porque “já existia antes de mim” (Jo 1:15). Para
salientar ainda mais a distância que havia entre ele e Jesus, João
explicava que ele batizava com água, mas Jesus batizaria com fogo (Lc
3:16).
João Batista tinha uma regra de vida bem clara e bem firmada, à
qual se submetia alegremente: “Ele (Jesus) tem de ser cada vez mais
importante, e eu menos importante” (Jo 3:30).
A Igreja seria outra se os pregadores do evangelho, se os
pastores que cuidam do rebanho, se os membros que ensinam a
Palavra, se os operadores de sinais e maravilhas, se os que exercem os
ministérios de cura, se os que participam do governo da Igreja, se os
que levam as boas novas aos rincões da terra sejam homens ou
mulheres, fossem verdadeiramente dominados pelo exemplo de João
Batista!
Extraído do livro Desça do Elevador
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Agenda

Aconteceu

Cultos de Oração e Libertação
“Os princípios das bençãos de Deus”. Esse será o tema da série de pregações nos
Cultos de terças-feiras durante o mês de junho. Participe e seja abençoado.

O último fim de semana foi de muitas bênçãos! Confira!
Churrasco Missionário

17 DOMINGO
Camila Santana Fernandes
18 SEGUNDA
Davi de Souza Flavio
Rosangela Ferreira da Silva
Sergio Cavalcanti dos Santos

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.

19 TERÇA
Gabriela Karine Dagur
João Carlos Konewalik de Souza
Marta Angélica Monteiro
Nathália dos Santos Nascimento

30 de Junho – Culto dos Jovens
Convidamos os irmãos e irmãs à participarem da ministração
especial com o Pr. Josadak Lima, que fará uma imersão bíblica no
livro de Colossenses, com ênfase na “Sublimidade e Suficiência de
Cristo”. Será às 20h no salão social. Participe!
07 de Julho – Momento Devocional em Inglês
Será às 19h no Templo! Seremos ministrados pela irmã Flávia
Machado. Não perca, traga um amigo/a! Você é o nosso convidado
especial. Come praise and pray with us!
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20 QUARTA
Rafaela Trevisan Pamplona
Talita Silva Alves
Acampamento Juvenis

21 QUINTA
Maria Eduarda Favero e Silva
Tatiana Alves de Oliveira Cruz
22 SEXTA

Recados

23 SÁBADO
Fabiano Rodrigues Simão

Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Aconteceu
Concílio Distrital
O Distrito Norte Novo esteve reunido no último sábado (09) em Ibiporã. Todas as
igrejas e campos missionários do distrito estivam representadas pelos pastores,
missionários e delegados/as. Além de assuntos administrativos e missionários,
tivemos a eleição da Nova CODIAM (Coordenação Distrital de Ação Missionária)
para o biênio 2018/19, que ficou assim constituída: Pr. Fernando Cesar Monteiro
(SD); Pr. Renan Massambani (Clérigo); Everaldo Bernardino (Leigo); Leandro
Ferreira (Leigo).

Chá de Bonecas

Texto para reflexão
Salmos 16:11

