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Boletim Dominical

Segunda-feira - Pr. Guilherme
prguilherme@metodistalondrina.com.br

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br

Sexta-feira - Pra. Flávia
praflavia@metodistalondrina.com.br

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150

secretaria@metodistalondrina.com.br

www.metodistalondrina.com.br
10h30 1º Culto

Culto Infantil: Salas do 1º andar

18h 2º Culto
20h 3º Culto

09h Escola Dominical
Domingo

14h30 Culto da Restauração
12h15 Meia Hora com Jesus
Quarta-feira

Sexta-feira
20h Reunião dos Homens

20h Culto de Casais (2º do mês)

Sábado
20h Culto dos Jovens

Culto Infantil: Salas do 1º andar

Terça-feira
14h30 Discipulado p/Mulheres
19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura
19h30 Culto dos Juvenis

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

Tivemos a formatura do CDV! Irmãos/ãs se colocaram à disposição para o 

serviço no Reino de Deus. Se você ainda não fez este curso, venha participar, 

iniciamos novas classes!

FORMATURA DO CDV

No último domingo (17) a liderança da IMCL esteve reunida para elaboração 

do Plano de Ação. Este momento de planejamento foi direcionado por Palavra, 

oração e louvor, que será apresentado em Concílio no dia 18/03/2019 para 

aprovação.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2019/2020

Hoje, são passados duzentos e trinta e nove anos desde que este 

movimento de educação popular começou. No Brasil, há milhares de 

Escolas Dominicais nas Igrejas, nas casas e ao ar livre.

Extraído e acrescentado.

Concluindo que a criminalidade era filha da ignorância e do ódio, 

Raikes resolve cortar o mal pela raiz: decide criar escolas para as 

crianças perambulantes. Em Setembro de 1780, Raikes organiza o 

Movimento das Escolas Dominicais. No currículo, constava 

alfabetização, leitura e estudo da Bíblia. A primeira Escola Dominical 

começou a funcionar na casa de uma senhora, que passou a receber 

um salário semanal para atender às crianças.

O horário de funcionamento era das dez às doze horas, com 

intervalo para almoço; retornavam às treze horas e iam até as 

dezessete horas e trinta minutos, com novo intervalo para o lanche. O 

encerramento era às dezoito horas, com Culto vespertino.

Em dois anos, a Escola Dominical tinha duzentos e cinqüenta mil 

alunos. Em três anos, a Inglaterra e o País de Gales tinham trinta mil 

Escolas Dominicais. As reuniões eram feitas geralmente nas salas das 

Igrejas. Cada grupo se organiza como achava melhor.

Corria o ano de 1780, na Inglaterra. Nas 

prisões, os presos viviam em condições 

desumanas. Nas casas, os escravos eram tratados com crueldade. 

Nas escolas, que não eram organizadas pelo governo, a maior 

confusão.

Em Gloucester, Robert Raikes, filho e neto de donos de jornal, 

estava muito preocupado. O índice de criminalidade crescia a cada 

dia. Raikes, seguindo os passos de Wesley, começou a visitar as 

prisões e pesquisar o porque dos crimes. Percebeu que a maioria deles 

ocorria no domingo, dia em que muitas crianças perambulavam pelas 

ruas, sem ter o que fazer.

Nas minas e fábricas, milhares de crianças trabalhavam até 

quatorze horas por dia, sem legislação que as protegesse e sem tempo 

e oportunidade de brincar e freqüentar uma escola. Nas ruas, a 

pobreza andava solta.

Em 1738, João Wesley experimentou um 

grande avivamento, que despertou sua vida para 

a santidade e o serviço. Podemos dizer que 

Wesley foi batizado com Espírito Santo.

A Escola Dominical se espalha e continua sem apoio institucional. 

Ela se mantém através de contribuições de cidadãos “proeminentes”, 

principalmente os empregados. Uma comissão é formada para 

selecionar os livros e escolher professores, assistentes, supervisores.

ESCOLA DOMINICAL

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

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



09 de março - Culto em Inglês

10 de Março - Culto Infantil

O King's Kids está de volta! É imprescindível a participação dos pais 

nesse primeiro dia, pois iremos apresentar as novidades. Informações com tia 

Flaviana 99617-3125.

 

Não terá custo!

Será às 19h no Templo, com ministração da irmã Maria Paula Lima. Você 

é nosso convidado. Let's praise God together!

O Culto infantil está de volta, Tragam suas crianças! Será as18h no salão 

social.

22-24 de Março - Reencontro com Deus

Em 05/02/2019, nasceu a princesinha Eloah Piornedo Almeida, com 

2,905 Kg e 47 cm. Parabéns aos papais Cristiano e Daiane Almeida pelo 

lindo presente do Senhor! 

Em 08/02/2019, o lindo Noah Maciel Santos, nasceu com 3,525 Kg e 51 

cm. Veio para completar a benção desta linda família de João Wilson e 

Aline Maciel Santos. Parabéns aos papais!

09 de Março – King's Kids

Em Março iniciaremos novas turmas! Investimento 85,00 

(Referente Material). Inscrições com Danielle 99995-9274 e 

Simone 99942-0782.

Curso Mulher Única 

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 Angela no 3324-7768 (período da manha).

07 de Março – Comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Convidamos todas as mulheres para participarem deste Culto especial! 

Será numa (quinta-feira) às 19h30 no Templo, com Ministração da Bispa 

Hideide Torres – 8ª Região. Convide uma amiga e participe. 

Fundamentos da Fé e CDV - Curso de Desenvolvimento 

Vocacional – Iniciamos novas classes, ainda dá tempo de participar! 

Na Escola Dominical às 9h.

02-05 de Março - Acampamento local de Juvenis 

Juvenis, te convidamos para estar conosco! Será na chácara da igreja, 

investimento de R$ 100,00. Informações com Gabriela 98803-8388.

0302

Jeremias 29:11-13 

Texto para reflexão

24 DOMINGO
Cassiano Cesar da Silva

25 SEGUNDA
Martha Lua Theodoro
Ione Cachione Franco dos Santos

26 TERÇA
Luiza KyokoTtsuzuki
Samuel Candido de Gouvea
Amanda Carolina Rocha

27 QUARTA
Hylceia Villas Boas de Oliveira

28 QUINTA
Pr. Celso Cascione
Norma Suely de Oliveira Moraes
Altevir Pereira da Silva

01 SEXTA
Ana Julia Pamplona Magalhães
Lucy Vieira Cavazzani
Eliane Rocha Amaro Netto
Patricia Akiyoshi

02 SÁBADO
Raffaela Caroline Ricci
Fumie Hayashi

Recados

Pastoral

João Wesley acreditava ser a Bíblia a maior fonte de 

conhecimento e autoridade: única regra de fé e prática 

para o cristão. Wesley se declarava ser “homem de um só 

livro”. Em um dos seus sermões diz:

Conhecendo a Deus pela Bíblia

(Lucas 4:16-21)

- Orar antes e ao término da leitura;

1. Identificava nas Escrituras a mensagem de Deus aos homens. É a revelação 

do propósito de Deus de restaurar plenamente tudo e todos, criatura e criação, por 

intermédio de Jesus Cristo, Senhor e Salvador.

- Ler, neste tempo separado, um capítulo de um livro do Antigo Testamento e 

um do Novo;

3. Aconselha a meditação constante nas Escrituras para o entendimento 

melhor da vontade de Deus para a vida pessoal, familiar e comunitária.

- Prestar atenção às doutrinas abordadas: pecado, justificação pela fé, novo 

nascimento, santificação interior e exterior;

- Fazer pausas durante a leitura, buscando um exame interior em confronto 

com a verdade expressa.

Cremos que a verdadeira sabedoria bíblica não consiste em apenas acumular 

informações a respeito das Escrituras ou simplesmente em recitá-las, mas em 

praticar o que ensina.

Como Wesley, podemos conservar a centralidade da Bíblia como fonte mais 

importante de nosso conhecimento de Deus e nossa maior autoridade em matéria de 

fé.

Reconhecemos que Deus falou e continua a nos falar através das Escrituras. 

Ele fala de si mesmo, fala do homem e da mulher em sua jornada de fé.

“A Bíblia é lâmpada para os pés do cristão, bem 

como, luz para todos os seus caminhos. Ele a recebe como 

a sua única regra do que é justo e do que é errado, de tudo 

aquilo que é realmente bom ou mau. Ele nada tem como bom senão aquilo que nela 

se contém, quer diretamente ou por simples conseqüência. Nada tem como mau 

senão o que ela proíbe quer claramente ou por inferência inegável. Tudo que a 

Escritura não proíbe nem ordena quer diretamente ou por simples conseqüência, ele 

crê que seja de natureza indiferente, nem bom nem mau em si mesmo. Esta é a regra 

total e única pela qual a sua conseqüência é dirigida em todas as coisas”.

Como aproveitar a leitura da Bíblia?

- Separar um tempo determinado durante o dia ou noite;

- Fazer a leitura com humildade, desejando conhecer a vontade de Deus, mas 

também com o objetivo de praticá-la;

A Palavra de Deus ocupa lugar central na vida de Israel, é a fonte de 

conhecimento, entendimento e orientação para a caminhada do povo eleito. Muitos 

textos declaram a importância das escrituras (Dt 4:2; Js 1:7-8. Sl 119:105; Pv 30:5; 

Is 55:11). 

2. Reconhecia que Deus inspirou aqueles que a escrevera, assim como inspira 

aqueles/as que a lêem.

Entendemos que Wesley:

Extraído – Revista “Em Marcha”

Agenda
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