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

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

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

Igreja Metodista Central de Londrina
Domingo
09h
Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar
Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30 Culto libertação da família (4ª mês)
19h30
Conexão vertical - Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Obras de Misericórdia

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
www.metodistalondrina.com.br
secretaria@metodistalondrina.com.br

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez
Comunicação e MKT

Gabriel de Freitas Soares
Descanso Pastoral
Segunda-feira - Pr. Guilherme
prguilherme@metodistalondrina.com.br
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br

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

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

Quinta-feira
19h30 Momento Mulher (1ª do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h

Pontos Missionários e
Campo Missionário:

Homens

Everaldo Bernardino
P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
Domingo - 19h - Culto
Quarta-feira - 20h - Culto

Sexta-feira
20h Reunião dos Homens

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo - 19h30 - Culto
Quinta-feira - 19h30 - Culto

Sábado
15h Kings Kids
19h Culto em Inglês (1° do mês)
20h Culto de Casais (2ª do mês)
20h Culto dos Jovens

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo - 19h30 - Culto
Quinta-feira - 20h - Culto

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Gabriela Salles
Secretaria e Administração

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
Mobilização Missionária da Igreja
Refletindo sobre a Palavra de Deus (Atos 9:1-25)
Muito se fala da Igreja de Antioquia
quando se pensa na mobilização da igreja
para a missão. Entretanto, a igreja de
Damasco merece ser destacada aqui para a
nossa motivação e reflexão.
1.Aceitando os novos convertidos e
as novas vocações
Vemos que Ananias, inicialmente, teve dificuldades em aceitar
a recomendação do Senhor, porém, quando soube que Saulo havia
sido vocacionado para o ministério, rompeu todas as barreiras e foi
orar com ele. “E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhes as
mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no
caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas
cheio do Espírito Santo” (At 9:17). Apesar de todas as notícias
desfavoráveis quanto à pessoa de Saulo, a igreja mobilizou-se e
recebeu, dando espaço para o início do seu ministério.
2.Suprindo necessidades emocionais, materiais,
espirituais e físicas.
Ananias mudou o tratamento para com Saulo. Antes era “esse
homem”, depois, “Saulo, irmão”. Para alguém que estava
passando por uma transformação tão profunda, sem ver e sem
comer há três dias, um tratamento carinhoso, de irmãos, deve ter
sido tremendamente confortador. As necessidades emocionais do
homem de Deus em missão não podem ser desprezadas pela
igreja.
A igreja de Damasco ofereceu ao recém-convertido
alimentação boa e forte. “Sentiu-se fortalecido” é o que diz o texto.
A preocupação e a mobilização da igreja, neste sentido, são um
grande desafio. Temos nos acostumado a dar restos e não
primícias para a obra missionária.
Saulo, devido à luz muito forte que brilhou a caminho para
Damasco, ficou com problemas na vista. Era um jovem, no vigor
dos anos, sem poder enxergar. Através da oração de Ananias ele
“viu” o primeiro milagre em sua própria vida. Voltou a enxergar! “E
logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a
vista; e, levantando-se, foi batizado” (At 9:18). Seja em oração ou
providenciando recursos médicos, a igreja precisa mobilizar-se
para entender as necessidades físicas dos missionários.
E quanto às necessidades espirituais? O texto nos informa que
Saulo ficou “cheio do Espírito” e foi “batizado”. Recebeu o selo da
sua salvação e seu compromisso para com a igreja de Cristo.
Houve uma mobilização da igreja para que estas bênçãos
acontecessem.
Continua na pág. 02
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3.Segurando as pontas das cordas

03

CULTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER

Já vimos que a igreja de Damasco deu abertura para o início do ministério de Saulo. Ele
já estava “pregando, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus era o Cristo”. Em
virtude disso começou a ser perseguido e ameaçado de morte. “E logo, nas sinagogas,
pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, Todos os que ouviam estavam atônitos e
diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso
veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito
mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo.
E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as
suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo; e, como eles guardavam as portas, tanto de
dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos e
desceram, dentro de um cesto, pelo muro” (At 9:20-25).

17 DOMINGO
Lucca Panisio Scalassara
Maria Eduarda Zequim
Maria Ilce Mineto
Nelson Massayuki Hayashi

18 SEGUNDA
Solange Pereira Klitsk

19 TERÇA
Fátima Avelino Miazzo
Gustavo Dias Brites
Josefina Vieira de Souza
Marco Aurélio Brito Clemonez
Thiago José Marcello

O que faz a igreja? Mobilizou-se através de agentes secretos que descobriram o plano.
Não se fizeram inocentes e imaturos. Criam que Deus podia guardar e proteger a vida de
Saulo, mas também sabiam que não deviam tentar ao Senhor.
Imaginado a cena: Saulo escondido e encolhido dentro de um cesto que descia
beirando o muro da cidade. Quem segurava as pontas das cordas? A resposta é: a igreja de
Damasco. Temos aqui uma lição de associação. Alguém vai e outros sustentam.
Extraído – Paixão Missionária

20 QUARTA

Agenda

Caroline Montoza de Oliveira Guerra
Daniel Ruiz
Fábio Luis Finotti

18 de Março (AMANHÃ) – 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;
- Calendário de Atividades 2019/2020;
- Orçamento Programa 2019/2020.
- Indicação de nomes para Concílios.
Londrina, 03 de Março de 2019.
Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente
22-24 de Março - Reencontro com Deus
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!

Testemunho
O Culto em homenagem ao Dia da Mulher ministrado pela Bispa Hideide,
trouxe grandes revelações para nossas vidas.
Deus me mostrou a importância que nós mulheres temos na sociedade ou
no mundo, quando conhecemos nossa verdadeira identidade Nele. Uma vida de
intimidade e obediência a Deus poderá causar um grande impacto em toda nossa
história, assim como foi com Débora, e tantas outras mulheres da Bíblia que
tiveram suas vidas transformadas e transformaram vidas por meio de suas
decisões (amor).
Beatriz Gonçalves (Membro e funcionária da IMCL)

21 QUINTA
Haroldo Ricardo da Costa
Ilamar Guimarães Garcia

22 SEXTA
Aline Guilherme Maciel
Anderson Guimarães

23 SÁBADO
Cleonice A. Leandro Clemonez
Cristiane Panisio
Lucas Domingues Silva
Maria José de Lima

28 de Março – Jantar dos Homens
Todos os homens da Igreja são nossos convidados para esse jantar!
Com o tema “Homem o sacerdote do lar”, iniciaremos às 19h no salão
social. Convide um amigo e venha saborear um delicioso “Cassoulet”.
Confirme sua presença ao final dos Cultos ou com Hiro 99126-6363 e
Ricardo 99998-0909.
29-30 de Março – Acampadentro Infantil
Com o tema “Qual o caminho para o céu?”. O acampadentro é para
crianças de 03 a 11 anos, será no prédio da Igreja. Início (29) às
19h30 e término (30) às 10h. Investimento R$ 35,00. Mais
informações com tia Flaviana 99617- 3125/3327-1926.

Texto para reflexão
Isaías 49:1-3

