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Boletim Dominical

RECEPÇÃO DOS NOVOS PASTORES

10 de Fevereiro de 2019

Pastora Flávia nasceu em 27 de Março em Joinville/SC, é
casada com Nilson Dias da Silva desde 2016. Pastoreou o
Campo Missionário de Castro/PR, o Campo Missionário e CEI
Tia Bety no Uberaba em Curitiba e o Campo Missionário do Jd.
Edilene em Joinville/SC. Atualmente é pastora coadjutora da
Metodista Central de Londrina.

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva
Guilherme Alves Simões
Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Pastor Guilherme nasceu em 16 de Agosto na cidade de
Paranavaí, é casado com Fernanda Helen Sordi desde 2014.
Pastoreou a Igreja de Jundiaí do Sul e atualmente é pastor
coadjutor da Metodista Central de Londrina.

Tiago e Daniele Califani
Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Anotações

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. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
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 Domingo (03) acolhemos com muita alegria os novos pastores da
IMCL! Louvamos a Deus por suas vidas e suas famílias, por reconhecerem o
chamado pastoral e exercer com amor o ministério a eles confiado.

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
PARA ENTENDER E VENCER O DESÂNIMO
(Neemias 4:6-14)
Desânimo é coisa séria por causa de
pelo menos três coisas:
1. Desânimo é universal: Ninguém está
imune ao desânimo. Todos já estivemos
desanimados num momento ou em outro. O
desânimo ataca tanto crentes como não
crentes, líderes e liderados, pastores mais
velhos e pastores mais novos.
2. Desânimo pode ser recorrente: O fato de você ter
passado por uma crise de desânimo uma vez, não o torna
imune.
3. Desânimo pode contagiar: Desânimo se espalha
pelo contato. Pessoas podem ficar desanimadas porque você
está desanimado e vice-versa.
O texto de Neemias 4:6-14 nos dá algumas pistas a
respeito das causas do desânimo e também algumas pistas
para a cura.
No início da construção dos muros, o povo estava
animado. Trabalhava com alegria. Em 4:6 diz que “o coração
do povo se inclinava a trabalhar”. O trabalho estava indo
muito bem até que o povo começou a encontrar algumas
dificuldades.
Quando estamos em dificuldades o desânimo começa
a tomar conta de nós. Podemos até querer por a culpa no
inimigo. No caso aqui o inimigo era Sambalate e seus
comparsas. Mas contra esses foi estabelecida uma guarda.
Veja o verso 9: “Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos
uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles”.
Então, o inimigo não é a causa do desânimo.
Vejamos as verdadeiras causas:
1. Cansaço: Veja o verso 10: “Então, disse Judá: Já
desfaleceram as forças dos acarretadores...”. Eles estavam
trabalhando na reconstrução por muito tempo. Depois
tiveram que lutar contra os inimigos. Isso esgotou sua força
física.
Continua na pág. 03
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Agenda

Pastoral

HOJE – Iniciamos novas classes de Fundamentos da Fé e CDV
Na Escola Dominical às 9h, participe!
Fundamentos da Fé – Para você que deseja se tornar membro
ou quer conhecer mais das bases da fé cristã e das doutrinas
da Igreja Metodista!
CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para você
membro que deseja descobrir os seus dons ministeriais e
servir ao Senhor em algum Ministério!
12 de Fevereiro – Reunião de Mulheres
Retornamos nossas reuniões semanais às 14h30 na sala 20. Todas
são convidadas para estar conosco!
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.
02-05 de Março - Acampamento local de Juvenis
Juvenis, nesse feriado de Carnaval te convidamos a experimentar o
real sentido da frase "SOMOS LIVRES"! Será na chácara da igreja,
investimento de R$ 100,00. As inscrições já estão abertas!
Esperamos vocês! Mais informações com Gabriela 98803-8388.
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.
Laranjinhas: Se você já fez o Encontro, Reencontro com
Deus, está inserido em grupo de discipulado e deseja trabalhar, entre em contato
com Thalita pelo fone 99117-1606 ou 3324-7768 (período da manhã) com Angela.

Recados
Choro Novo
Em 19/01/2019, nasceu a linda Helena Cachone Marques, com
3,495Kg e 49,5cm, primeira filha do casal Abner e Fernanda Marques.
Muitas bênçãos do Senhor sobre esta linda família!
Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via
cartão, procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.
Nota de Falecimento
Com pesar informamos o falecimento do Sr. Benedito Ferreira do Nascimento, em
07/02/2019, pai da nossa irmã Cícera Nascimento (funcionária da Igreja).
Estejamos em oração pela família.
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E cansaço físico gera desânimo. Interessante que
eles desanimaram quando a muralha tinha sido construída
até a metade.
Às vezes quando iniciamos um projeto, num
primeiro momento vai tudo bem. É tudo novidade. Mas
quando a novidade deixa de existir, a rotina começa a
tomar conta e o desânimo vem a reboque. Já teve essa
experiência?
2. Frustração: Veja o que eles dizem no verso 10: “...o pó é muito. A sujeira
é muita”.
Pense na igreja. Quantas vezes você vai vendo problema após problema,
pecado após pecado, desobediência após desobediências. Pessoas que você
pensava que tomaria uma atitude mais madura e age como um não crente. Essa é
a poeira. E dá a impressão que seu trabalho está sendo em vão.
3. Medo: “nós não poderemos edificar o muro”. Eles estavam prontos para
desistir. Temiam não ser capazes de terminar o serviço, e assim ficar
desprotegidos.
Quando ficamos com medo queremos fugir, desistir. Parece que a obra é
muito grande para os seus pequenos recursos. Se fugissem não teriam cumprido o
propósito de Deus na vida deles. Cuidado para que o medo não impeça você de ser
fiel ao projeto de Deus para a sua vida.
Vejamos agora, no texto, a cura para essas causas do desânimo:
1. Reorganizar: Uma das primeiras coisas que Neemias fez, e que também
devemos fazer quando o desanimo começa a querer nos abater, foi reorganizar-se.
No verso 13 Neemias diz: “Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do
muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as
suas lanças, e com os seus arcos”.
Quando estamos desanimados, uma das coisas que podemos fazer é
reorganizar nossas prioridades. Mudar a estratégia, adotar nova atitude. Desistir
não é a solução. Não se deixe vencer pelo desânimo. Reorganize-se.

10 DOMINGO
Dejanira Candido Arcine
Rafael Ireno Berg
11 SEGUNDA
Miriam De Camargos Aljarilla
Priscila Voltolini
Sarah Cochon Costa
Silvana Storti Brunetti
12 TERÇA
Joceli Marciano Rodrigues
Leandro Rissiere Licorini
13 QUARTA
Alessandra Neves Custodio
Eliane de Aragão Bilac Costa
Valentina Deoces Nunes
14 QUINTA
Alexandre Brianez Rodrigues
Emanuelle Boiani Matozo
Gabriela Ramos Ferreira Curan
Oséas de Paulo Teotonio da Costa
Vildo Prestes Gomes
15 SEXTA
Ana Claudia Rodrigues Oliveira
Jhonny Lewis Gonçalves
16 SÁBADO
Laura Peres Nekel Mazuco
Leandro Paiva Soares de Sousa

2. Relembrar: A fim de vencer o desânimo precisamos relembrar as
promessas de Deus para nós. No verso 14 Neemias diz: “E olhei, e levantei-me, e
disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais; lembraivos do Senhor, grande e terrível...”.
3. Resistir: Finalmente precisamos declarar guerra contra o desânimo. Não
podemos ficar passivos. Note que Neemias diz no verso 14: “pelejai pelos vossos
irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas”. Ele chama o povo à
resistência. Sabemos que o desânimo é uma das armas mais terríveis do diabo.
Mas a palavra de Deus diz: “resisti ao diabo e ele fugirá de vós” (Tiago 4.7b).
Enquanto o cansaço, a frustração e o medo podem nos trazer desânimo,
reorganizar nossas prioridades, relembrar o Senhor e resistir ao diabo pode nos
fortalecer.
Que enquanto aplicamos esses princípios, Deus possa nos dar vitória
Bispo João Carlos

Texto para reflexão
2 Tessalonicenses 2:13-15

