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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

Ministério Pastoral

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

O TRABALHO EM EQUIPE

Um pai tinha três filhos jovens, inteligentes e 

ávidos por sabedoria. 

Certa vez, quando os três rapazes estavam 

discutindo sobre quais seriam os principais 

obstáculos ao sucesso de um trabalho coletivo, seu 

pai os chamou e confiou-lhes uma importante 

tarefa, levar ao príncipe governante três presentes. 

O primeiro levaria um vaso muito precioso. 

O segundo levaria uma corça rara. 

O terceiro levaria um bolo primoroso, receita da família. 

O trio recebeu a missão com entusiasmo, mas, no meio do caminho, 

começaram a discutir. 

O que levava o vaso não concordava com a maneira como o irmão puxava a 

corça delicada; o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a 

fim de que não tropeçasse; este, por sua vez, repreendia o portador do vaso valioso, 

com medo que ele o deixasse cair. 

Em dado momento, o que conduzia a corça estendeu a sua mão a fim de 

consertar a posição do vaso, que, premido pela inquietação de ambos, escorregou de 

súbito, espatifando-se no chão. Com o choque, a corça fugiu espantada. O carregador 

do bolo, ao tentar deter o animal deixou o bolo cair. 

Desapontados e irritados, os três rapazes voltam a presença do pai, 

apresentando cada um a sua queixa, culpando uns aos outros pelo desastre. O sábio 

pai, porém, sorriu e disse-lhes: 

- Aproveitem este incidente e aprendam: O sucesso de um trabalho em equipe 

depende de algumas coisas. Que cada um valorize, respeite e considere o trabalho do 

outro. 

“Considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e 

as boas obras” (Hebreus 10.24)

RESPONSABILIDADE

“Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre 

o muito te colocarei:entra no gozo do teu Senhor” 

(Mateus 25:21).

Esse elogio éparte de uma parábola que 

Jesus contou no final de seu ministério. O 

servo, alvo do elogio, havia usado os talentos 

dados a ele de maneira sábia e responsável.

Eu creio que responsabilidade é um traço 

do caráter cada vez mais incomum nos dias 

de hoje. Responsabilidade está, de fato, 

relacionada a fidelidade.

Expressamos nossa fidelidade a Deus de várias maneiras:

- Na persistência, que é fidelidade expressa através do 

tempo;

- Na lealdade, que é fidelidade expressa em nossos 

relacionamentos;

- Na responsabilidade, que é fidelidade expressa na 

administração do nosso tempo, nossos bens e nossos dons. 

Enfim, da nossa vida. Como pastores(as), líderes e fiéis, creio 

que praticamos a responsabilidade de várias maneiras.Eis 

algumas delas:

- Quando tratamos das questões financeiras com 

integridade;

- Quando cuidamos do rebanho e do ministério a nós 

confiado com amor;

- Quando vivemos uma vida saudável como bons 

mordomos do nosso corpo;

- Quando gastamos tempo com Deus, fonte da nossa força 

e inspiração;

-Quando confessamos a Deus as nossas faltas, pedimos 

perdão e assim resistimos e vencemos o maligno.

Examinemos nossa vida. Endireitemos nossos 

caminhos. Sejamos servos e servas responsáveis, fiéis e 

aprovados.

Bispo João Carlos

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

Reflexão

Anotações



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.

22-24 de Março - Reencontro com Deus

Vem aí nosso Reencontro! Você que já fez o Encontro com 

Deus, prepare-se! Logo teremos mais informações.

Atenção

Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão, 

procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.

PROJETO ENSINA CRIANÇAS DA JORDÂNIA A PLANTAREM

Plantar a semente da esperança no coração das crianças, em especial 

daquelas que convivem com o clima hostil da guerra e conflitos religiosos, é mais do 

que um gesto de carinho, mas sim uma missão a todo aquele que crê em Cristo. 

Especialmente em um contexto como o que encontramos na região da 

Jordânia, simplesmente “o local que mais recebe refugiados no mundo segundo 

relatório publicado em dezembro de 2016 pela Anistia Internacional”, ter fé no 

futuro e ações positivas neste sentido é algo, no mínimo fundamental.

Um projeto recente que conta com a participação de voluntários do Ministério 

Nação da Cruz, ilustra bem o quanto cada um de nós podemos fazer, em 

solidariedade àqueles que tanto necessitam de nossa ajuda. 

Com o intuito de ensinar os pequenos refugiados da Jordânia a plantarem, o da 

Nação da Cruz e seus parceiros mostraram que é possível realizar e seguir, 

reaproveitando materiais e dando um novo significado à vida de cada um.
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Texto para reflexão

27 DOMINGO

28 SEGUNDA
Beatriz Giraldes Betoni Vidal

29 TERÇA
Danieli Cristina Alves
Haydee Eyherabid Araújo

30 QUARTA
Alcir José de Oliveira
Débora Simohigashi Veiga
Jessica Pimenta Silva

31 QUINTA
Ecir Lopes Guerra
Luciana Aparecida Ireno Berg
Marcelo Nobre de Oliveira
Paula Guarnieri Passos
Samuel Deoces de Souza
Savania Belezoti Borges

01 SEXTA
Maria Amélia de Souza Campos
Olga Marcon Guedes
Roni Guilherme Ignan

02 SÁBADO
Breno Francovig Rachid
Bruna Messias Lima
Fernanda Pereira YanoNação da Cruz

Agenda NAÇÃO DA CRUZ

Quer saber mais a respeito desse projeto e saber como você pode ajudar?

Espaço de escola mantida pelos parceiros Família Aziz na Jordânia 

vira horta

Dentre as diversas ações que o Ministério 

Nação da Cruz participa, a escola mantida pelos 

parceiros da Família Aziz é mais um daqueles que 

rendem belíssimos frutos e nos enche de 

esperança, transformando a dura realidade local e 

minimizando o sofrimento da comunidade.

Com a intenção de ampliar o projeto para 

diversas outras áreas, os missionários Ismael e 

Fany, criaram uma horta com o objetivo de ensinar 

às crianças, noções de plantio, bem como, de 

cuidado com o espaço onde estão inseridas.

O processo e experiência obtidos com esta 

relação com os pequenos foi gratificante. As 

crianças fizeram os canteiros, e a grande parte dos 

materiais utilizados por elas foram reaproveitados do próprio terreno da escola.

O capricho revelado nos detalhes da horta feita pelas crianças na escola, é 

inspirador. Elas reaproveitaram até mesmo a palha existente no terreno, 

originárias dos pinheiros que compõem a paisagem do ambiente.

Com isso, foi possível manter a umidade no solo e otimizar o processo de 

frutificação da horta e do projeto em si.

Em volta das plantinhas, foram usadas pedras que também foram 

recolhidas do quintal da escola.

Como o terreno é amplo, o projeto certamente poderá se expandir, e 

cumprir uma missão essencial de conscientização dessas crianças, que é despertar 

nelas o cuidado e a preocupação pelo espaço.

A ideia é que futuramente se faça no terreno um paisagismo com flores, 

criando um espaço de convivência.

Outro ponto interessante do projeto se deu pela relação com o idioma das 

crianças e dos voluntários.

Foi preciso adotar 3 idiomas diferentes para se comunicar, português, inglês 

e árabe. Com isso, o aprendizado foi coletivo, ou seja, tanto as crianças quanto os 

envolvidos se esforçaram para realizarem a comunicação, tudo em favor do 

projeto.

Vale destacar a participação de todos os envolvidos. O voluntário Miguel, 

por exemplo, veio do Brasil, onde é biólogo e trabalha com 

plantas. Ele disse que participar desse projeto com refugiados 

tem um significado muito especial, devido ao valor que essa 

ação teve e tem na vida das pessoas que vivem na Jordânia.

Você já pensou em fazer a diferença e participar de projetos 

como esse realizado na Jordânia? 

Seja um voluntário e participe dos nossos projetos! Entre em 

contato com Breno pelo fone 99912-0404 e saiba mais! 
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