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2. “Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranqüilas”.

SALMO 23

Esse é sem dúvida o Salmo mais 
conhecido e querido de todos os Salmos. 
Gostaria de pensar um pouco sobre essa 
“obra-prima” de Deus.

Davi fala baseando-se no fato de ter 
sido um pastor de ovelhas e saber de todas as necessidades e 
dependência das ovelhas para com seu pastor. Assim como 
ele vigiava suas ovelhas, ele tinha a certeza de que Seu 

pastor sempre o vigiaria.

1. “O Senhor é o meu pastor; nada 
me faltará”

Quando deixamos Jesus nos guiar, alcançamos a 
satisfação. Porém, quando escolhemos pecar e lutarmos pela 
nossa força, não podemos culpar o Senhor pelo que fizermos 
a nós mesmos. 

Nosso Pastor conhece os “verdes pastos” e as “águas 
tranqüilas” que nos refrigerarão. Só alcançaremos estes 
lugares seguindo e obedecendo a Jesus.

3a. “Refrigera a minha alma”. Restaura nossas 
capacidades, nos alivia em momentos de dor e dificuldades.

Mas quem é o Nosso Pastor? Hebreus 
13:20.

A morte lança uma sombra assustadora sobre nós, somos 
completamente impotentes sobre ela. Podemos lutar contra 
a dor, sofrimento, enfermidades, mas a força e a coragem 
não podem superar a morte. Somente uma pessoa pode 
caminhar conosco pelo escuro, vale da morte e levar-nos 
seguramente para o outro lado da vida, nosso Pastor, 
devemos buscar aquele que nos oferece o conforto eterno.

3b. “Guia-me pelas veredas da justiça por amor do 
seu nome”. O caminho do Senhor é perfeito. Quando o 
buscamos o encontramos, não por nosso merecimento, mas 
pela Sua infinita graça, pelo Seu infinito amor por nós.

4ª. “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da 
morte, não temeria mal algum, porque tu estás 
comigo”.

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

Nação da Cruz
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Sábado

19h   Culto em Inglês (1° do mês)
15h Kings Kids

20h   Culto de Casais (2ª do mês)
20h   Culto dos Jovens

20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar

09h Escola Dominical

18h 2º Culto

Domingo

10h30 1º Culto

12h15 Meia Hora com Jesus
Quarta-feira

14h30    Oficina de artesanato
14h30 Culto da Restauração

19h30  Momento Mulher (1ª do mês)
19h     Oficina de artesanato
Quinta-feira

20h    Reunião dos Homens
Sexta-feira

Terça-feira
14h30 Discipulado p/Mulheres

Culto Infantil: Salas do 1º andar

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura
19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

19h30 Conexão vertical - Juvenis

Igreja Metodista Central de Londrina

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

www.metodistalondrina.com.br

secretaria@metodistalondrina.com.br

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

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

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

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

Descanso Pastoral Pontos Missionários e 
Campo Missionário:

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

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

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

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h



4b. “a tua vara e o teu cajado me consolam”. O bom pastor sempre 
dispersará os lobos e leões de perto de suas ovelhas e Seu cajado é usado para guiar 
a ovelha no meio dos obstáculos e até tirá-la de algum buraco ou despenhadeiro que 
caiu.

5. “Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, 
unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda”.

6. “Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os 
dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor por longos dias”

Jesus é muito mais do que um pastor que apenas cuida das ovelhas, é também 
um Rei que revela a riqueza da sua bondade ao providenciar grande abundância 
para os que o seguem.

Pr. Daniel Wesley Vilas Boas.

Excepcionalmente no mês de Abril, nosso Culto de Casais 
acontecerá no 1º sábado! Será às 19h30 no salão social.  Invista 
em sua família, participe! Teremos salinha para as crianças.

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.

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.

Na antiga cultura oriental, era costume ungir os convidados para um banquete 
com óleo aromático. Também era esperado que os anfitriões protegessem seus 
convidados a todo custo. Deus oferece a proteção de um anfitrião mesmo quando os 
inimigos nos cercam. Na cena final deste Salmo vemos que os crentes habitarão 
com Deus. Ele é o perfeito Pastor e anfitrião, prometeu guiar-nos e proteger-nos ao 
longo de nossa vida e nos conduzir à morada eterna.

29-30 de Março – Acampadentro Infantil

28 de Março – Jantar dos Homens

06 de Abril - Culto de Casais

Estão abertas as inscrições para o Casados para Sempre! Este curso 
tem o objetivo de fortalecer os casamentos aplicando princípios da 
Palavra de Deus. Inscrições com Daniele pelo fone 99995-9274.

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

procurem os diáconos que temos a maquininha disponível.

Atenção

MMI – Casados para Sempre

0302

Provérbios 4:25-26 

Texto para reflexão

24 DOMINGO
Cícera A. Nascimento Fernandes
Jonatan Andres Gonzales
Ruth Alombardi

25 SEGUNDA
Adriano Francisco da Silva

26 TERÇA
Benedito Pascoal de Assis
Marcelo Kloster Junior

27 QUARTA
Alyne Fernanda Leuch De Souza
Cleyton Cesar dos Santos
Danielle Mendes Ribeiro Montenegro
Pra. Flávia Helbing da Rosa da Silva

28 QUINTA
Erci Alves Vicente
Fernando Cesar Coutinho
Ivan Ossaki Kuriki
Otavio Delgado Tavela

29 SEXTA
Claudio Alves de Lima Miranda
Paulo Sergio Ireno
Weberton Ribeiro Alves

30 SÁBADO
Daiane Batista
Giovanna de Salles Rocha
Kelli Frongia do Nascimento Alencar
Luan Aragão Bilac Costa

Agenda

Recados

Aconteceu

Chá de Mulheres – Londrina Leste

Testemunhos:

Marli Vicente de Moraes

O que mais me impressionou neste chá, foi a dedicação, amor e humildade de 

todas as envolvidas. Era visível o cuidado de Deus em todos os detalhes! E melhor 

ainda é saber que realmente JUNTAS SOMOS MAIS FORTES. Com a graça de Deus.

Deus é perfeito em tudo que faz. Esse sentimento de gratidão transborda de 

todas as mulheres que presenciaram o agir de Deus naquele lugar. Deus nos 

ministrou através da vida da Pra. Flávia e do testemunho da irmã Mônica, nos 

mostrando que estar juntas em oração e apoio, faz toda a diferença em nosso dia-

a-dia.                                                                                      Tatiane Moraes
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