Aconteceu

Boletim Dominical

Encontro Nacional de Jovens

25 de Novembro de 2018
Tivemos o Encontrão Nacional 2018 com o tema "Integridade", organizado
pela Confederação Metodista de Jovens. A nova diretoria da Confederação foi
eleita:
Presidente: Mário Robson Nascimento- (IMCL) - 6ª Região
Vice-presidente: Liliane - Região Missionária do Nordeste
Secretária de Atas: Cândida - 4ª Região
Eclesiástica Tesoureiro: Rafael - 3ª Região
Eclesiástica Comunicação: Abner - 6ª Região

47/2018

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

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva
Pastoral

Mensagem Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Em Dezembro, comemoramos as Bodas de Girassol,
de 85 anos da Igreja Metodista Central de Londrina.
Compartilhamos com você, que faz parte desta história,
mensagens sobre esta planta que muito nos ensina!

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Ministério Pastoral

OS GIRASSÓIS E NÓS

Missões

Tesoureiro

Eles são submissos. Mas não há
s o f r i m e n t o n e s t a s u b m i s s ã o. A
sabedoria vegetal os conduz a uma
forma de seguimento surpreendente.
Fidelidade incondicional que os
determina no mundo, mas sem escravizá-los.
A lógica é simples. Não há conflito naquele que está no
lugar certo, fazendo o que deveria. É regra da vida que não
passa pela força do argumento, nem tampouco no
aprendizado dos livros.
É força natural que conduz o caule, ordenando e
determinando que a rosa realize o giro, toda vez que mudar a
direção do regente.
Estão mergulhados numa forma de saber milenar,
regra que a criação fez questão de deixar na memória da
espécie. Eles não podem sobreviver sem a força que os
ilumina.
Por isso, estão entregues aos intermitentes
movimentos de procura. Eles giram e querem o sol. Eles são
girassóis.
Penso no meu destino de ser humano. Penso no
quanto eu também sou necessitado de voltar-me para uma
força regente, absoluta, determinante. Preciso de Deus. Se
para Ele não me volto corro o risco de me desprender de
minha possibilidade de ser feliz. É nele que meu sentido está
todo contido.
Deus me dá, dia a dia. “... àquele que é poderoso para
fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que
pedimos ou pensamos” (Efésios 3:20).
Eu Dele recebo, assim como o girassol recebe do sol,
porque não pode sobreviver sem sua luz.

Eudes Dias

Continua na pág.03

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
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

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 19h30 - Culto

P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff,2259
Bairro Alexandre Urbanas
Domingo às 19h - Culto
Quarta-feira às 20h - Culto

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

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

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

Pontos Missionários e Campo Missionário:

Everaldo Bernardino

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

Jurandir Sérgio de Souza
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Agenda

Continuação da pág. 01

28-30 de Novembro - Concílio Regional da 6ª Região
Nesta semana, acontecerá o Concílio Regional na cidade de
Palmeiras/PR. Oremos pelos nossos pastores e pela direção do
Espírito Santo em cada decisão.
01 de Dezembro –11º Encontro de Homens
Convidamos todos os homens para o nosso Encontro, com o tema
"fazendo a diferença", será na chácara, com início dia 01 (sábado)
às 14h e encerramento dia 02 (domingo) com almoço.
Investimento R$40,00. Inscrições ao final dos Cultos.
Informações no 99659-8539.
01-02 de Dezembro - Comemoração de aniversário da Igreja
Nossa amada Igreja chega aos 85 anos de existência! Glória a Deus!
Confira a programação:
01/12 (sábado) – 19h. Culto em Inglês, ministrado pela Irmã Michelle Delaney
(Igreja Metodista Oldham – Inglaterra).
20h. Culto com a presença dos nossos irmãos ingleses.
02/12 (domingo) – Comemoração nos 03 Cultos, com pregação do Pr. Luís
Fernando Cardoso. Venham, temos muitos motivos para agradecer a Deus, você
faz parte desta história!
09 de Dezembro – Batismo
O dia do nosso batismo está chegando! Será na Chácara da
Igreja. Informamos os irmãos e irmãs que estão na classe de
batismo, ou sendo ministrados individualmente, deverão vir no
dia 02/12/2018 às 9h na sala 31, para a renúncia e demais
orientações. Informações com Amanda: 99965-2384.
14-16 de Dezembro - Encontro de Jovens
O acampamento será na chácara da IMCL! Com o
tema:“(Re)início”. As inscrições poderão ser parceladas pelo
site do Sinaleiro. Não perca tempo, corra pra fazer sua
inscrição!
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A flor condensa, ainda que de forma limitada, porque é criatura, o todo de
sua natureza que o sol potencializa. O mesmo é comigo. O mesmo é com você.
Deus é nosso sol, e nós não poderíamos chegar a ser quem somos, em essência, se
Nele não colocarmos a direção dos nossos olhos.
Cada vez que o nosso olhar se desvia de sua regência, incorremos no risco
de fazer ser o nosso sol, o que na verdade não passa de luz artificial. Substituição
desastrosa que chamamos de idolatria. Uma força humana colocada no lugar de
Deus.
Parar os nossos olhos no humano que nos fala sobre Deus é o mesmo que
distribuir fragmentos de pólvora pelos cômodos de nossa morada. Um risco que
não podemos correr. Tudo o que é humano é frágil, temporário, limitado. Não é ele
que pode nos salvar. Ele é apenas um condutor. É depois dele que podemos
encontrar o que verdadeiramente importa. Ele, o Criador de toda realidade. Deus
trino, onipotente, fonte de toda luz.
Sejamos como os girassóis...
Uma coisa é certa. Nós estamos todos num mesmo campo. Há em cada um
de nós uma essência que nos orienta para o verdadeiro lugar que precisamos
chegar, mas nem sempre realizamos o movimento da procura pela luz. ”Eu sou a
luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida” (João
8:12).
Sejamos afeitos a este movimento natural. Não prenda os seus olhos no
oposto de sua felicidade. Não queira o engano dos artifícios que insistem em
distrair a nossa percepção. Não podemos substituir o essencial pelo acidental.
Girassol só pode ser feliz se para o Sol estiver orientado. É por isso que eles
não perdem tempo com as sombras. Eles já sabem, mas nós precisamos aprender.
Extraído e adaptado – Revista Voz Missionária

25 DOMINGO
Andresa Nobrega Vilela Cardoso
Patrícia Harume N. Hayashi
Denize dos Santos Ferreira
26 SEGUNDA
Terezinha Trevizolli Passos
Odécio Antonio Fornaciari
Gabriel Favero E Silva
27 TERÇA
Delso Teixeira dos Santos
28 QUARTA
Sirlene Martins Teixeira Inácio
29 QUINTA
José Márcio de Sousa
Matheus Miranda Venturini
30 SEXTA
Andre Hiroshi Missaka
01 SÁBADO

UM DIA DE RENOVO

Recados
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via
cartão, procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.
Notas de Falecimento
Com muito pesar, informamos os falecimentos:
Marcos Ramon Pereira, 38 anos, e Gabriel Ramon Pereira, 10 anos, ocorrido em
15/11/2018, esposo e filho da nossa irmã Mônica Ferreira (Chamonix). Oremos
pelo conforto do Espírito Santo à família, e pela saúde da irmã Mônica.

Testemunho
Foi TREMENDO! A palavra RENOVO, tem o significado de fazer denovo, ato
de renovar, tornar se novo o que estava velho. E foi exatamente o que senti nesse
encontro, me senti RENOVADO, Deus fez tudo novo denovo. Renovou sentimentos
que ja estavam envelhecidos e esquecidos dentro de mim, fez brotar um ramo
novo.
Joanes Tiago

Texto para reflexão
I Coríntios 2:9

