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Mensagem Pastoral
ENTENDENDO OS TEMPOS

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Ministério Pastoral

“Dos filhos de Issacar, conhecedores da
ciência dos tempos, para saberem o que Israel
devia fazer, duzentos dos seus chefes...” (I Cr
12:32).
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Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia
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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
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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
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
Tesoureiro

Este verso é encontrado no meio de uma
descrição dos soldados de Davi. Issacar era um
dos filhos de Jacó. Duas qualidades marcaram esses homens
de Issacar e a contribuição especial que eles fizeram no
tempo em que viveram. Eles “entendiam os tempos” e
“sabiam o que Israel devia fazer”.
1. Eles “entendiam os tempos”. Que tremenda
afirmação. Hoje somos bombardeados com informações a
respeito dos tempos em que vivemos. Ligamos a TV ou a
internet e instantaneamente somos atualizados a respeito
das notícias do mundo todo. Mas “entender os tempos” é
muito mais que isso. “Entender os tempos” envolve
d i s c e r n i m e n t o e s p i r i t u a l . O s e ve n t o s a t u a i s s ã o
impressionantes. Às vezes são assutadores e incomodam.
Mas só podemos realmente entender nossos tempos de
maneira adequada a partir de uma compreensão crescente e
consciente do nosso Deus e de Sua Palavra. “O Senhor é
exaltado, pois habita nas alturas; encheu a Sião de retidão e
de justiça. E haverá estabilidade aos teus tempos,
abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do
Senhor será o seu tesouro” (Is 33:5-6).
2. Eles “sabiam o que Israel devia fazer”. Como
ministro do evangelho, marido e pai, eu desejo a orientação
contínua do Espírito Santo. Eu preciso saber o que fazer
nesses tempos pra manter minha vida, família e ministério na
direção certa. Veja esses versículos que, creio, nos dão um
pouco dessa orientação:
“E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de
despertarmos do sono; porque a nossa salvação está, agora,
mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é
passada, e o dia é chegado.

Eudes Dias
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Continuação da pág. 01

Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz.
Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras,
nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas
concupiscências” (Romanos 13:11-14).
Consideremos essas qualidades em nossas vidas hoje e oremos para que o
Senhor nos ajude a entender os tempos e saber o que fazer para continuarmos
fiéis a Cristo e seu Reino.
No amor de Jesus,
Bispo João Carlos

Agenda
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.
17 de Fevereiro - Reunião de Planejamento
Lembramos os coordenadores de ministérios, da nossa reunião de planejamento
na chácara da Igreja, que terá início às 9h. Pedimos orações aos irmãos e irmãs.
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 e tenha este propósito
de conhecer ainda mais a Palavra que gera vida.
Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via
cartão, procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.

- Por todos aqueles que estão em viagem neste período de férias;
- Pelos projetos pessoais, profissionais e ministeriais para 2019;
- Pelos pastores e suas famílias;
- Pela direção do Espírito Santo à Igreja.

NAÇÃO DA CRUZ
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ENTENDA MELHOR O QUE É O NAÇÃO DA CRUZ
Com o intuito de prestar apoio para cristãos que
sofrem perseguições em diferentes países ao redor do
mundo, especialmente daqueles situados na região do
Oriente Médio, o Nação da Cruz visa buscar alento às
pessoas expostas aos terrores da guerra e de conflitos,
muitas vezes, ocasionados pelo fato destas pessoas
professarem a fé em Cristo.
Atuando desde agosto de 2015 em países árabes,
possui bases no Egito, Iraque, Argélia, Marrocos,
Jordânia, Tunísia, Síria, Líbano, Chade, Gana e Mali.
Conheça os nossos projetos:
Projeto Together
Destinado ao envio de missionários aos países muçulmanos. Os missionários
são encarregados de prestar suporte por meio da pregação da palavra de Deus, ou
através do conhecimento acadêmico, são profissionais de diversos segmentos,
como psicologia, saúde, educação física, entre outros.
Projeto Recreate
Esta frente se direciona para trazer alento e ajuda a pessoas que necessitam de
reparos nas novas moradias, reforma e confecção de móveis.
Com um grande número de refugiados no local, que se sentem vulneráveis e
até mesmo sem perspectivas para continuar a caminhada, o projeto Recreate
busca dar uma nova perspectiva de vida para eles, por meio da restauração destes
móveis. A ideia é que com a evolução deste projeto, ele possa se transformar em
escola e fábrica de marcenaria, gerando renda e bem-estar aos refugiados, dando
a eles uma nova chance de viver, sempre com o amor em Cristo no coração.
Projeto Harvesting
Também prestamos assistência no campo da agricultura e pecuária.
compartilhando com a comunidade, tecnologia de cultivo da terra, gerando renda
e melhor qualidade de vida para todos que dependem desta prática para
sobreviver.
Projeto ListenAgain
Busca avaliar os danos auditivos das pessoas, em decorrência da guerra, como
ocorreu na Síria. Além de perderem a audição, muitos perderam familiares, o
emprego e a própria dignidade.
Se envolva
Para prestar o suporte necessário e oferecer o preparo ao cristão que é
perseguido, atuamos no sentido de fortalecer a fé em Cristo. Nossas ferramentas
para tanto são o ensino, o respeito ao ser humano, e a demonstração do amor
genuíno de um Deus vivo.
Amparados na fé, na ética cristã e nos princípios da bíblia, precisamos de sua
ajuda para expandir o alcance de nossos projetos e trazer a esperança da vida para
todas estas pessoas.
Neste cenário de escuridão, podemos ser luz a estas pessoas! Esperamos você!
Mais informações com Breno 99912-0404.

20 DOMINGO
Adauto Abreu Correia
Antonio Silveira Santos
Guilherme Henrique Akiyoshi
Isabela Kelli Teixeira Pinheiro
Matilde Sebastiana Mendes
Sueli da Silva
21 SEGUNDA
Andreia A. de Oliveira dos Santos
Elizabet Guiett
Joceli Aparecida Costa
Mariana Cristina Bispo Nery
Silvana Aparecida Moisés
22 TERÇA
Alexandre Borba Cordeiro
Gheysa Patricia de Lima
Pedro Henrique Calil Ruy
Pedro Uchida
23 QUARTA
Cacilda Donadier Carvalho Costa
Juraci Neves Rodigues
Marcelo Oliveira de Rezende
24 QUINTA
Jonathas Paulo do Nascimento
Márcio Tenis Martins
Renan Condo
25 SEXTA
Sara Fernanda de Souza
26 SÁBADO
Maria José Baladelli
Soraya Heloisa Salvador

Texto para reflexão
Filipenses 4:7

