Aconteceu

Boletim Dominical

CAPACITAÇÃO PARA INTERCESSORES

21 de Outubro de 2018

Testemunho
O Senhor tem nos oferecido oportunidades
preciosas para nos aprofundarmos mais nEle, na Palavra e nas coisas do Reino. O
Seminário de Intercessão e Libertação, ocorrido nos dias 13 e 14 de outubro, foi
uma dessas oportunidades! Fomos abençoados pela dedicação do pessoal da
organização do evento, pelos irmãos que conduziram o louvor, e especialmente
pela vida, experiência e testemunho do Pastor Wendel, canal poderoso do Senhor.
Que possamos cultivar nossa intimidade com Deus de maneira que nossas
credenciais possam ser estabelecidas por Ele na terra, debaixo da terra e no céu!
Glórias a Deus!
Gabriela Ferreira Curan

Anotações

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
CriançasV. de O. Cruz
Ricardo

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia
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
secretaria@metodistalondrina.com.br
Descanso Pastoral

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

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

Domingo
09h
Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar
Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
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
20h

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

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

Everaldo Bernardino
Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Culto dos Jovens
Culto de Casais (2º do mês)

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Gabriela Salles
Secretaria e Administração

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

No último fim de semana, tivemos o Pr. Wendell
Conde (Metodista de Laranjeiras do Sul), ministrando
na Capacitação para todos os intercessores da Igreja e
no Culto de Jovens. Foi um derramar de bençãos,
através do Espírito Santo.

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
É PRECISO CRESCER...
Em II Co 5:17: “E assim, se alguém está em
Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já
passaram; eis que se fizeram novas." E também
em João 10:10: "O ladrão vem somente para
roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância”. Observamos que Deus tem um
projeto de vida para cada um de nós.
Ele nos fez nova criatura, quando recebemos a Cristo como
nosso único e suficiente salvador e Senhor, bem como, nos
proporciona condições de vivermos esta nova vida em abundância.
Para vivermos essa vida abundante é preciso que a conquistemos,
para isso, é necessário aprendermos a guerrear dia após dia, contra
principados e potestades do mal, nas regiões celestiais - que é onde
tudo acontece antes, fazendo uso do nome que está acima de todo
nome: JESUS CRISTO! Está na hora de vivermos um evangelho vivo e
cheio do poder de Deus. Quero partilhar quatro princípios bíblicos que
nos ajudarão a experimentar essa vida em abundância, que Jesus
prometeu para nós:
1. Crescendo na Comunhão com o Espírito
Em Rm 8:11 lemos: "Se habita em vós o Espírito daquele que
ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo
Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por
meio do seu Espírito, que em vós habita".
Crescer na comunhão com o Pai (Espírito) significa Deus
acrescentar sua essência em nós. Para Deus realizar isto é necessário
morrer para coisas do mundo e permitir que Ele preencha estes
espaços agora vazios. Não podemos pensar que o crescimento na
comunhão com o Espírito acontece simplesmente ouvindo e
entendendo a mensagem da Palavra de Deus, pois crescer na
comunhão com o Pai não é adicionar, mas subtrair; é perder para
ganhar; é deixando de praticar as coisas do mundo e vivenciando as
coisas celestiais. O tanto de crescimento que você tem, depende de
quantas coisas você tem abandonado. Não é pela força que
crescemos, mas pelo Espírito de Deus. Sua obediência a voz do
Espírito resultará no despojamento das coisas do seu interior.
2. Crescendo na fé
Em I Jo 5:4 lemos: “Porque todo o que é nascido de Deus vence o
mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé". Aprendemos
então que, o único meio para se vencer o mundo é a nossa fé. Não é
através de adquirir informações sobre Deus, igreja ou mesmo da
Bíblia, pois a informação não produz mudança, mas o poder de Jesus
sim.
Continua na pág. 02
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3. Crescendo em amor
Em I Jo 4:7 lemos: “Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus,
e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus". Observe um aspecto do amor
fundamental à vida cristã: o perdão - pois aquele que não consegue perdoar os que estão ao seu
lado, posto que ele mesmo já foi perdoado através do sangue de Jesus, não é perdoado por Deus
e continua debaixo da opressão dos atormentadores – demônios, que encontram habitação para
agir nas vidas que guardam mágoas e rancores e não deixam espaço para desfrutar das alegrias
que Cristo preparou para aqueles que o amam. Se amamos, perdoamos! É necessário
limparmos nosso coração e apresentarmos mãos limpas diante do altar de Deus.
Quando aprendemos a perdoar no amor de Jesus, alegramos o coração de Deus.
4. Crescendo na Adoração
Em Jo 4:24 diz: "Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e
em verdade". Jesus estava ensinando que adoração ultrapassa o entendimento humano, é um
novo relacionamento com Deus, baseado em suas regras de vida. Aprendemos que não é o lugar
que nos faz adoradores; não é porque vou a igreja que sou adorador, mas sim porque tenho um
relacionamento profundo com Deus.
Depois que começamos a vivenciar este crescimento, desfrutamos um novo tempo de
prosperidade, em todas as áreas da vida.
Pr. Hebert Junker
MEDITE
“Deus ama você do jeito que você é, mas Ele se preocupa tanto com você que não
quer deixá-lo como você está. Ele quer deixá-lo apenas igual a Jesus” (Max Lucado).

Agenda
24 de Outubro – Jantar dos Homens
Teremos mais um jantar especial! Com o tema “Proibido a entrada de
homens perfeitos”. Será no salão social às 19h. Confirme sua
participação ao final dos Cultos. Informações com Everaldo 996298539 ou Adauto 99942-0779.
02-03 de Novembro -Encontro de Casais!
Nosso Encontro de Casais está chegando! Com o tema
“Transformando nossa casa em fortaleza”. Investimento R$ 150,00.
Informações com Tiago e Daniele 99637-1355/99995-9274.

Aconteceu
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ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS

21 DOMINGO
Luciano Teixeira Odebrecht
Luiz Felipe Fonseca Cruz
22 SEGUNDA
Alexandre Ricardo Fabiani
Lexandre Maciel Varotti
Moris Aparecido Conceição
Nelson Gavetti Elias
23 TERÇA
Livia Alves Pradal
Raquel Moreira da Silva Andrade
Talita Santos Gatti Siqueira
24 QUARTA
Fernanda Cachone Marques
Isabela Queiroz
Roselene Gomes da Cunha

Aconteceu o Encontro Regional de Jovens, com participação de 180 pessoas
do estado do Paraná e Santa Catarina. Vimos o agir de Deus nesse final de semana e
foi incrível observar a participação dos jovens.
Contamos com o apoio de alguns pastores da região, e fomos ministrados
através da vida do Bispo João Carlos e dos Pastores Fernando Monteiro e Don Carlo
Reina. O Encontro ofereceu oficinas de libras, maquiagem, finanças e Jiu Jitsu. Esse
Encontro foi importante no fortalecimento da Juventude da sexta região.
Convidamos você para participar dos próximos eventos da federação de
Jovens.
Diego Plassa da Silva

25 QUINTA
Milton Reijão Lopes Rubio
Renan Matheus Calixto
Vitor Alves de Oliveira Cruz
Wilson Sangrin Gonçalves da Silva
26 SEXTA
Elaine Paulino Licorini
Jacinta Rubio Lopes
27 SÁBADO
Sueli Aparecida Bueno

03 de Novembro - Momento Devocional em Inglês
Será às 19h no Templo.Teremos mais uma oportunidade de
cultuarmos a Deus em inglês. Let's praise God together!
11 de Novembro – Feira dos Empreendedores
Nossa feira acontecerá no salão social no horário da Escola Dominical
e dos 3 Cultos. Inscrições com Rosmeire 99996-1094.
15 de Novembro – Um dia de Renovo
Prepare-se! Você que já fez o Encontro com Deus, é nosso convidado para “Um
dia de Renovo”. Aguarde mais informações!
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Texto para reflexão
I João 3:16

