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Domingo
09h Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h 2º Culto
20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar

14h30 Culto da Restauração

Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus

Sexta-feira
20h Reunião dos Homens

20h Culto de Casais (2º do mês)

Sábado
20h Culto dos Jovens

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

14h30 Discipulado p/Mulheres
Terça-feira

Culto Infantil: Salas do 1º andar
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

Apesar da distância com o Brasil, (geograficamente falando), 
a Jordânia está cada vez mais presente em nossas vidas. 
Isso pelo fato que, diante de tantas lágrimas, a fé, a 
esperança se renova, através de gestos feitos por pessoas 
como você.

Pessoas que sabem o significado das palavras gratidão e 
empatia, e que com o amor do Cristo vivo, buscam doar um 

pouquinho daquilo que tem, para tornar a vida de seu semelhante, um pouco 
menos difícil.

Com a ajuda humanitária e projetos focados no voluntariado,  o caos 
resultante de uma guerra que parece não ter fim, é minimizado, e o sorriso, mesmo 
que por alguns instantes, retorna no semblante de crianças, jovens, adultos e 
idosos refugiados na Jordânia.

O Ministério Nação da Cruz, em conjunto com demais entidades, busca 
suprir um pouco a necessidade dos nossos irmãos, sejam eles cristãos ou não, na 
região da Jordânia. 

Como intervir na realidade desoladora de quem vive na Jordânia?

NAÇÃO DA CRUZ

Através de projetos humanitários, apoiados tanto financeiramente, 
quanto com a prestação de serviços de forma voluntária, estamos colocando em 
prática o que Cristo nos ensinou.

Que tal se juntar a nós? Você pode conhecer um pouco melhor o contexto 
atual da Jordânia e como direcionamos nosso trabalha em prol do próximo.  Entre 
em contato com Breno pelo fone 99912-0404.

Você pode também colocar em prática estes ensinamentos, contribuindo 
para fazer a diferença de maneira positiva, na vida destas pessoas que tanto 
clamam por ajuda.

"Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te 
que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te 
conheça, a fim de que eu continue a achar graça aos teus 
olhos".

Para conhecer uma pessoa é necessário que gastemos 
tempo com ela. Moisés gastou quarenta dias com Deus no 
monte Sinai e depois orou:

2. Esperar em Deus fortalece a nossa fé e gera 
paciência. 

Continua na pág. 02

1. Esperar em Deus nos capacita a conhecê-lo 
melhor.

Isaias 28:16b nos lembra que "...aquele que crer não se 
apressará".

Deus respondeu à oração de Moisés. Ninguém conheceu 
Deus face a face como Moisés. "E nunca mais se levantou em 
Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse 
face a face." (Deuteronômio 34:10) E ninguém recebeu 
orientações tão detalhadas quanto Moisés. Que possamos 
ser como ele.

ESPERA NO SENHOR

"Espera no Senhor, Anima-te. Ele fortalecerá teu coração" 
(Isaías 40:27-31)

Vivemos em um tempo no qual queremos 
respostas rápidas para as nossas perguntas e 
soluções rápidas para os nossos problemas.

Porém, precisamos aprender uma lição: 
para Deus não existem emergências. Ele 
nunca é pego de surpresa.

Algumas razões porque precisamos aprender a esperar 
em Deus:

George Muller disse: "Você nunca precisa 
dar um passo no escuro. Se você dá um passo 
no escuro você está cometendo um erro. Então espera! 
Espere até que você tenha luz. Se você esperar 
pacientemente, com fé, com expectativa, você perceberá 
que a espera não foi em vão. E que o Senhor provará que Ele 
é um Conselheiro sábio e bom". Esperar em oração nunca é 
tempo perdido.

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

Nação da Cruz

Anotações



Os planos de Deus para você são maiores do que os que você pensa. Dê a Deus 
tempo para fazer grandes coisas em sua vida.

Bispo João Carlos

"Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se 
levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, 
bem-aventurados todos os que por Ele esperam" (Isaías 30:18).

Satanás reconhece que se você é uma pessoa guiada por Deus, você causará 
grandes desastres no reino de Satanás. É por isso que ele faz de tudo para confundi-
lo e desencorajá-lo.

O mundo pode estar em polvorosa, mas o seu coração estará descansado no 
Senhor. O coração aprende a aquietar-se: "Ó minha alma, espera silenciosa 
somente em Deus" (Salmo 62:5).

4. Esperar em Deus nos dará vitória nas lutas espirituais.

Daniel recebeu uma visão de Deus. Ele não entendeu bem e precisava que Deus 
esclarecesse aquela visão um pouco mais. Então ele orou e jejuou por 21 dias. Aí 
Gabriel, o anjo, trouxe a resposta. O anjo disse a Daniel que suas orações haviam 
sido atendidas no primeiro dia. Mas forças demoníacas estavam impedindo que 
aquela resposta chegasse até Daniel. Se Daniel tivesse desistido de orar (esperar no 
Senhor) antes do vigésimo primeiro dia, ele não teria recebido a orientação.

AMANHÃ – Reunião da CLAM

18 de Março – Convocação Concílio Local

No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da Igreja Metodista 

convoco os membros da Igreja Metodista Central de Londrina à reunir-se em 

Concílio Local Ordinário no dia 18/03/2019 (Segunda-feira) às 19h30 no Templo. 

PAUTA: 

- Plano de Ação 2019/2020; 

Você está passando por situação difícil? Espera no Senhor!

Lembramos os coordenadores de Ministérios, que amanhã teremos reunião às 
19h30 na sala 20.

3. Esperar em Deus nos prepara para recebermos bênçãos maiores do 
que as que pedimos:

Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente

- Calendário de Atividades 2019/2020; 

- Orçamento Programa 2019/2020. 

Atenção

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

procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.

- Indicação de nomes para Concílios. 

Vem aí nosso Reencontro! É um tempo precioso de cura, 

fortalecimento e renovo espiritual! Faça sua inscrição ao final 

dos Cultos ou na recepção da Igreja. As vagas são limitadas!

22-24 de Março - Reencontro com Deus

Londrina, 03 de Março de 2019. 

0302

Jó 5:9-10 

Texto para reflexão

10 DOMINGO
Nancy Terezinha Oldenburg Koch
Paula Maciel Arruda

11 SEGUNDA
João Vitor Pereira Premebides

12 TERÇA

13 QUARTA
Débora Fagundes Soler Carnelos
Josiane Monteiro Silva
Ricardo Gouveia Greca

14 QUINTA
Cristina Fernandes
Marco Antonio da Cunha
Nilma Ladeia de Carvalho Dias
Pedro Gabriel Nunis Ribeiro
Pedro Henrique de Souza

15 SEXTA
Anderson Cesar Urbano
Daniel de Oliveira
José Roberto da Silva
Olinda Maturi Molinari
Victor Hugo Trevisan

16 SÁBADO
Bruno Fedato Bressan
Matheus Henrique Crispim Rodrigues

Agenda

Aconteceu

Testemunho

Participar do acampamento foi uma experiência maravilhosa, que me 

proporcionou um afastamento do meu dia-a-dia, e me conectou com Jesus. Foram 

dias cheios de alegria, aprendizado, risadas, cumplicidade entre todos que lá 

estavam, e principalmente , dias em que me senti mais próxima de Deus, pois Ele 

estava lá, presente em nosso meio. Descobri que ser livre não está em prazeres 

ilusórios que o mundo nos dá, contudo, ser livre é andar verdadeiramente na 

presença de Deus, pois, o mundo nos aprisiona mas a Cruz nos liberta.

Valéria Alves 

ENCONTRO LOCAL DE JUVENIS
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