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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

Sexta-feira
20h Reunião dos Homens

Sábado
20h Culto dos Jovens
20h Culto de Casais (2º do mês)

Terça-feira
14h30 Discipulado p/Mulheres
19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura
19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Igreja Metodista Central

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h

Agende um horário na secretaria da Igreja

Descanso Pastoral

Mensagem PastoralPastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Células

Alexandre Brianez

Jurandir Sérgio de Souza

Secretaria e Administração

Eudes Dias

Tesoureiro

Gabriel de Freitas Soares

Comunicação e MKT

Flaviana F. de Souza

Crianças

Manoel Nascimento

Diaconia

Rita de Cassia R. Oliveira

Ensino

Tiago e Daniele Califani

Casais

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Gabriela Salles

Juvenis

Ricardo V. de O. Cruz

Música

Ministério Pastoral

Missões

Rosmeire Pereira da Silva

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens 

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

PÓS BATISMO

O Pós Batismo foi marcado por um precioso tempo de comunhão e 

testemunhos, em meio ao delicioso café da manhã, percebemos de forma clara a 

gratidão dos novos membros a Deus por tudo que Ele tem feito, e aos irmãos e 

irmãs pelo acolhimento em nossa Igreja.

Na oportunidade, os novos membros foram orientados sobre o próximo passo 

após o Batismo. Deus seja louvado!

O MAIOR E MAIS HUMILDE

Leia Mateus 23:1–12

“Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será 

humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será 

exaltado” (Mateus 22: 12). 

Em nossa caminhada com Cristo 

a cada dia, é preciso que haja 

crescimento na área da humildade, 

isto será sinal de que está ocorrendo 

uma diminuição da arrogância e 

presunção, que são prejudiciais ao testemunho cristão 

efetivo. 

Desejo de ser o maior, se tornando o menor. O fracasso 

dos escribas e fariseus teve origem na contradição entre o 

que eles pregavam e o que eles viviam. 

Jesus foi diferente. Ele ensinou a verdade com palavras 

e ações. Ele disse que é melhor servir do que ser servido, e 

assim Ele se tornou humano para nos servir.

Ele morreu por nós, para nos conceder vida. Serviu 

Suas ovelhas, foi até a morte de cruz voluntariamente por 

todos nós. De fato, Ele é infinitamente maior,  do que todas as 

criaturas, pois Ele e o Pai são um. 

Ele é o filho amado do Pai, mas Ele veio e se ajoelhou 

para lavar os pés dos discípulos. “Que, sendo em forma de 

Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-

se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 

semelhante aos homens”. (Filipenses 2:6- 7).

O mais humilde. Como podemos entender o mistério do 

Filho de Deus? Como podemos entender o amor do Pai? Nós 

não podemos entendê-lo.  Talvez tenhamos medo de pensar 

sobre isso. O Espírito Santo nos revela a humildade de Deus. 

Ele que é manso e humilde de coração. 

É possível que Deus possa nos amar tanto? A resposta 

é sim. Ele se despojou de sua divindade por causa de nós 

mesmos, como diz Paulo. Ele aceitou a humilhação de nossa 

existência humana e a cruz para nossa salvação. 

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva

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

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 20h - Culto

Aconteceu

Anotações
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Ninguém, tão exaltado como Cristo, já nasceu ou virá. Ninguém, tão humilde 

como Cristo, já nasceu ou virá.

Jesus exemplo de grande humildade. A presença de Cristo em nós, através da 

presença do Espirito Santo é a grande prova desta verdade. Ele deixou toda sua 

glória e sua infinitude para vir a este mundo, limitando-se a morar dentro do finito 

coração humano. Fazendo de uma estrutura formada do pó da terra um templo. 

Aquele que entra em nossos corações é o Todo-Poderoso Criador do céu e da 

terra, a quem o mundo inteiro não pode compreender. Mas Ele tem se revelado a nós. 

“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não 

subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas 

Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, 

ainda as profundezas de Deus”. (I Coríntios 2:9–10).

Que possamos compreender a grandiosidade de Cristo e que Sua intensa 

humildade nos inspire. Isto será possível quando entendermos que a humildade é um 

sinal de grandeza.

Pr. Silvio Oliveira

Férias do Ministério Infantil

O ministério Infantil está em recesso. Nesse período teremos alguns 

voluntários atendendo as crianças de 03 à 08 anos durante os Cultos. 

Retornaremos no dia 10 de Fevereiro.

Missão Paraguai

Um grupo de irmãos e irmãs da Igreja, viajam esta semana para 

a Missão Paraguai para propagar a palavra do Senhor. Oremos 

pela viagem e que o Senhor os abençoe com muitos frutos.

Férias Pastorais

Pr. Fernando Cesar Monteiro – 01/01/2019 à 25/01/2019.

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro 

Neste mês de Janeiro de 2019, devido o período de férias dos 

ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 

diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de trabalho 

dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o uso do 

estacionamento também finaliza neste horário.

Programa de leitura Bíblica

Este programa é um desafio de leitura da Bíblia durante todo o ano de 

2019. Retire o seu na recepção da Igreja.

Nota de Falecimento

Com pesar, informamos o falecimento da Sra. Tereza Machado Rodrigues, 84 anos, 

ocorrido em 12/12/2018. Mãe da Mônica e sogra do Ronny Lopes. Oremos pela 

família.

0302

Isaías 33:5-6

Texto para reflexão

06 DOMINGO
Alberson Ricardo Franca
Gabriel de Freitas Soares
Hellyne Vitoria de Souza
Matheus R. Santana Fernandes

07 SEGUNDA
Aline Pereira e Silva
Anice Ribeiro Malmegrin
Melissa Gil Goreske Fabiani
Vitoria Regina Francisco

08 TERÇA
Ricardo Molinari
Yukari Luana Yamamoto Nogueira

09 QUARTA
Edsel Fernando Cianca
Kawhanne Lima de Oliveira
Rony dos Santos Alves

10 QUINTA
João Vitor Pereira e Silva
Kalinka Nogueira Amorim Marrafon

11 SEXTA
Flavia de Melo Souza
Geni Maris dos Santos

12 SÁBADO
Angela Aveiro Barreto
Douglas Generoso da Costa
Ligia Durrer Fernandes

Agenda

ACONTECEU

ENCONTRO DE JOVENS

No último mês aconteceu o Acampamento da Juventude, com o tema  

“(re)início”. Foram três dias abençoados com Deus e com o próximo. Que 

venhamos colocar em prática o ato de reiniciar, recomeçar com Deus quantas 

vezes forem necessárias.

Testemunho

Este acampamento, para mim, foi como brasa antiga transformando-se em 

fogo novo. Fogo esse, que simboliza minha busca e conexão por Jesus. O reinício é 

crucial na vida cristã, pois renova nossos votos, clareia os objetivos nessa 

audaciosa caminhada e nos aquece neste infinito amor de Deus.

Rodrigo Emanuel Marques Moreira
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