Aconteceu

Boletim Dominical

CULTO DE CASAIS

22 de Julho de 2018

No último sábado (14), tivemos nosso Culto de Casais, confira!

29/2018

Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva
Pastoral

JORDÂNIA 2018

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira

Se prepare para mais uma
missão de Curto Prazo para
a Jordânia.

Casais

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
Música

Juntos, unidos na fé,
podemos ajudar nossos
irmãos refugiados!

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Você que sente o chamado e
tem o desejo de participar, se
inscreva para a próxima
edição!

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez

Anotações

Comunicação e MKT

CURTO PRAZO

Gabriel de Freitas Soares
Homens

Período
NOVEMBRO/2018

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

Duração
1 SEMANA

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

Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

Informações e inscrições
com Nilma pelo fone
99990-0300.

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
GIGANTES QUE SE CRIAM SOZINHOS
“Então Golias, um guerreiro filisteu de
Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele
tinha 2,90 metros de altura, usava um
capacete de bronze e vestia uma couraça de
escamas de bronze que pesava 60 quilos.
Também usava caneleiras de bronze e
carregava no ombro um dardo de bronze. A
haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a
ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro
caminhava à frente dele” ( I Sm 17:4-7).
Existem dois tipos de gigantes: os que se criam sozinhos e os
que nós criamos. Golias, o filisteu de Gate, já existia. Ele nasceu,
cresceu, tornou-se um guerreiro temido, ganhou destaque no
exército filisteu. Imaginem o desanimo que os soldados de Israel
sentiram quando o avistaram do outro lado do vale pela primeira vez.
Um soldado daquele tamanho! A vida vai lhe apresentar gigantes
com fria naturalidade. De uma hora para outra vai aparecer algum
obstáculo ameaçador do outro lado do vale. E ele será desafiador
como Golias, que proferia insultos e impropérios contra seus
adversários.
A vida tem sua cota de problemas para todas as pessoas, até
para aquelas mais pacatas e ordeiras. Harold Kushner escreveu um
livro muito interessante, intitulado Quando coisas ruins acontecem
às pessoas boas, que fala sobre esse tema. A vida é assim mesmo:
ainda que você se previna e faça por onde, mais cedo ou mais tarde
os problemas virão ao seu encontro. Isso é parte do jogo da vida.
Pode ter certeza: de uma hora para outra vai aparecer algum
obstáculo ameaçador do outro lado do vale.Jesus nos alertou sobre
isso de forma simples: “Aqui no mundo vocês terão aflições”. Ao
mesmo tempo nos inspirou a ter coragem a partir de seu exemplo:
“mas animem-se, pois eu venci o mundo” (Jo 16:33). Sim, os
gigantes virão, mas eles podem ser vencidos. Outros já os venceram
antes de nós; portanto, não teremos a difícil missão de ser os
primeiros. Nossa missão é simplesmente enfrentar os nossos
gigantes da melhor forma possível em nosso próprio tempo.
Quando você estiver desanimado diante de uma realidade
difícil, lembre-se de que, às vezes, é melhor ter um gigante do que
não ter nenhum. Afinal de contas, é preciso reconhecer que a vida de
Davi foi muito impactada pelo episódio do confronto com Golias.
Os gigantes que enfrentamos são muito úteis, acredite.
Extraído do livro “Como vencer gigantes”.
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Agenda

Pastoral
Campanha de Libertação da Família
Nos Cultos de terças-feiras às 19h30. Coloque sua família no
altar do Senhor e seja abençoado!

28 de Julho - Vem aí... Chá de Mulheres
Tema: "Mulheres na Luz, brilha Jesus". Preletora: Cleuza
Frufreck de Santo Antônio da Platina. Será na Vento Sul, às
15h30. Adquira o convite a R$ 30,00 com direito a levar uma
amiga! Vagas limitadas! Convites e informações com Sônia
Pedroso pelo fone 99112-4949.
28 de Julho - Retorno do King’s Kids
As férias acabaram e o KK está de volta! No salão social às 15h, com
um discipulado intencional para crianças de 7 a 11 anos.
Informações com Flaviana 99617-3125.
29 de Julho - Batismo
A Igreja estará em festa! O dia do nosso batismo está
chegando! Oremos pelos irmãos/ãs que irão confirmar a sua
decisão por Cristo Jesus publicamente através do batismo.
Será um dia de cumprir a missão que Jesus deu a Igreja:
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos
tenho mandado...”. Mais informações com Amanda: 99965-2384.
Curso de Noivos – ONE
Nesta semana iniciaremos nova turma do Curso ONE para noivos!
Os casais que desejam participar, entre em contato com Eliane pelo
fone 99952-2605
Mulher Única
Em Agosto, iniciaremos novas turmas! Este curso é dirigido ao
coração da mulher e aborda temas como autoestima, valor,
originalidade e feminilidade. Inscrições com Claudia 98478-4262.

Recados
CANTINA
No mês de Julho toda a renda da cantina será revertida em prol da
Chácara da Igreja!Domingo: 18h e 20h – Caldo com queijo
Terça-feira: 19h30 - Caldo com queijo
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.
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PODA X DISCIPLINA
Pode-se distinguir a “poda” da “disciplina” por meio de algumas perguntas
simples. Convido-o a examinar com cuidado o quadro abaixo. Se você desconfia que
está sendo “podado” ou “disciplinado” (tratado por Deus), siga estes passos:
1. Reconheça que Deus está chamando sua atenção. Resolva que você não
deixará essa temporada de tumulto ser desperdiçada.
2. Confie que, assim como pai e mãe amorosos fala à criança por que ela está
sendo corrigida, seu Pai amável não fará menos que isso. Acredite que ele deseja que
você saiba estar experimentando a “disciplina” ou a “poda”.
3. Peça a Deus que o ajude a responder à pergunta: Tenho algum pecado que
está provocando a disciplina do Senhor?
4. Ore: Senhor gostaria de saber. Se dentro de uma semana o Senhor não me
mostrar que estou sendo disciplinado aceitarei pela fé que seja uma poda. Por
experiência própria, posso lhe assegurar que Deus tem muitas formas de lhe informar
se o pecado é o problema, você descobrirá a verdade na Escritura, numa conversa,
num ensinamento ou num telefonema de um amigo.
5. Se você concluir que está sendo podado, sua resposta é tão importante quanto
no caso anterior, e as recompensas serão ainda maiores. Peça a Deus que lhe mostre
claramente o que Ele deseja que você abra mão e confie n'Ele para entregar-se
completamente a Ele.
“Segredos da vinha” – B. Wilkinson
Problema
Como saber o que está

Disciplina

Poda

Dor

Dor

Por que está

Você está fazendo algo

Você está fazendo algo

acontecendo?

errado

certo

Nenhum fruto

Fruto

Fruto

Mais fruto

Pecado

Eu

acontecendo?

Qual é o seu nível
de frutiﬁcação?
Qual é o desejo do

22 DOMINGO
Daniel Pamplona Gonçalves
Maria da Glória Gomes Veloso Prado
Maria Inês Coutinho
Mauricio Antonio da Silva
Vanessa Curci Salvador Pietrobon
23 SEGUNDA
Daniel de Pádua Califani
24 TERÇA
Cleusa Aparecida dos Santos
Daniela Suto
Elisangela Silva de Souza Santos
Paulo Issao Hayashi
Raphael Peterson Nogueira Lopes
25 QUARTA
Sonia Regina Gambi Ossaki
26 QUINTA
Aparecida Oliveira de Paula
Julia Coroliro da Silva
Leandro Ferreira
Marina Castilho Pradal
27 SEXTA
André Luis Gonçalves
José A S Lessa
28 SÁBADO

Viticultor (Agricultor)?
O que precisa ser tirado?
Como você se sente?

Culpado, triste

Aliviado, conﬁante
Abrir mão (permita a

Qual é a resposta

Arrependimento

certa?

(deixe o pecado)

ação de Deus)

Quando paramos de pecar

Quando Deus termina

Quando isso para?

sua obra em nós

“Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não
der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda.
Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado” (Jo 15:1-3).
Deus é o agricultor/Jesus a videira verdadeira/Nós somos os ramos

Texto para reflexão
Filipenses 1:9-11

