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Pastoral
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Testemunho:
Foi minha primeira vez em um evento dos jovens e eu não sabia o que esperar.
Curti muito da experiência de louvar em um ritmo diferente do habitual e depois
compartilhar momentos junto dos irmãos que têm me acolhido tão bem desde que
cheguei à Igreja. Já estou aguardando o próximo!
Otávio Delgado Tavela

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
14h30 Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30 Culto libertação da família (4ª mês)
19h30
Conexão vertical - Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar
Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus
14h30 Culto da Restauração
14h30 Oficina de artesanato
Quinta-feira
19h
Oficina de artesanato
19h30 Momento Mulher (1ª do mês)
Sexta-feira
20h Reunião dos Homens
Sábado
15h Kings Kids
19h Culto em Inglês (1° do mês)
20h Culto de Casais (2ª do mês)
20h Culto dos Jovens
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Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
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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
Sexta-feira - Pra. Flávia
praflavia@metodistalondrina.com.br
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
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo - 19h30 - Culto
Quinta-feira - 19h30 - Culto
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
VIDAS QUE FORAM IMPACTADAS PELA
RESSURREIÇÃO
O Louvor da Ressurreição
Salmo 118:1-2. A Ressurreição
do Senhor no domingo de Páscoa
estava profetizada nas páginas do
Antigo testamento. Os cristãos
sempre identificaram o Salmo 118
como uma profecia sobre a
ressurreição de Cristo. A ressurreição fala da misericórdia (1,2)
e do poder de Deus que faz proezas (16). O Filho declara (17):
“Não morrerei; antes, viverei e contarei as obras do SENHOR”. A
ressurreição foi uma porta aberta para todos os que crerem no
Filho (19,20). Ele é a pedra angular. Jesus foi rejeitado pelo povo
que pediu sua morte, mas se transformou na Pedra principal da
construção (22,23). Hoje somos convidados a cantar a alegria da
Ressurreição (24): “Este é o dia que o SENHOR fez; regozijemonos e alegremo-nos nele”. A Páscoa é mais do que uma festa da
família. É a grande celebração da vida que Cristo Jesus nos
trouxe mediante sua morte e ressurreição. É dia de muita festa.
A Nova Vida da Ressurreição
O Evangelho de João 20:1-9 narra às experiências de
MARIA MADALENA, Pedro e João diante do túmulo vazio do
Senhor. Maria foi a primeira a ir ao sepulcro e encontrar a pedra
revolvida. Ela volta correndo e diz aos apóstolos (2): “Tiraram do
sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram”. Pedro e
João correm ao sepulcro. João chega primeiro e não entra. Pedro
chega depois, entra e vê os lençóis de linho que envolvia o corpo
e do outro lado o lenço que estivera sobre a cabeça do Senhor. O
Evangelho diz que João viu e creu. Pois, até aquele momento (9)
“não tinham compreendido a Escritura, que era necessário
ressuscitar ele dentre os mortos”. Maria fica junto ao túmulo
chorando e encontra com o Senhor ressuscitado (João 20:1018). Corre novamente para falar aos apóstolos. Contudo, sua
nova mensagem é (18): “Vi o Senhor!” Antes era uma
mensagem de desespero. Não viu o corpo e interpretou que o
mesmo fora roubado. Agora, ao ver o Senhor, sua mensagem é
verdadeira. Grita com toda alegria: Vi o Senhor. Muitas vezes
interpretamos a vida baseados no desespero e na incredulidade.
Contudo, quando temos um relacionamento com o Senhor
ressuscitado, passamos a ver a vida a partir da ótica do céu.
Passamos a ter uma nova vida da ressurreição. Nosso
testemunho passa a ser baseado em nossa verdadeira
experiência com o Senhor e com a fé.
Continua na pág. 03
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Agenda

Continuação da pág. 01

27 de Abril – Capacitação para Pais, líderes e professores
do Ministério Infantil
Com o tema “O coração da criança é, de quem chegar primeiro.
Quem chegará”, será na IMCL à partir das 9h e término às 18h.
Investimento de R$ 35,00 (incluso o almoço). Informações e
inscrições com Flaviana pelo 99617-3125 ou no e-mail:
inscricaodistrital@gmail.com
01 de Maio – Piquenique da Família
Será na chácara, com um delicioso almoço no valor de R$
10,00 (pessoa) e crianças até 12 anos não pagam. Se
você não puder ir para o almoço, poderá participar do
piquenique, levando um lanche à tarde. No dia 30
teremos o acampamento de barracas à R$ 5,00 por
pessoa. Mais informações com Tiago e Daniele no 99995-9274/99637-1355.
01-03 de Maio – Acampadentro Juvenis
É isso aí galera, tá chegando o Acampadentro dos Juvenis que
acontecerá nas dependências da IMCL. Investimento de R$
15,00. Informações e inscrições com Gabriela no 98803-8388.
17-19 de Maio – Encontro com Deus
Nosso Encontro com Deus está agendado! Faça sua inscrição
ao final dos Cultos com os laranjinhas ou na recepção da
Igreja. Investimento R$ 150,00. As vagas são limitadas!

Recados
MMI – Casados para Sempre
Estão abertas as inscrições para o Curso Casados para
Sempre! Inscrições com Daniele pelo fone 99995-9274.

Páscoa Infantil
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O Testemunho da Ressurreição
Atos 10:34-43 Jesus ressuscitou na
madrugada de domingo. A ressurreição de Cristo
fortaleceu o testemunho dos apóstolos. Este fato que
os motivou a pregar sem medo o Evangelho da Graça
do Senhor. Antes da ressurreição, PEDRO tinha medo
de ser preso e negou Jesus três vezes. Após a
ressurreição e o Pentecostes, passou a ser destemido
e valente. Tinha um testemunho de vida. Ele viu o
Senhor. Em Atos Pedro está em Jerusalém pregando a
ressurreição de Cristo com ousadia. Ele ensina que Deus não faz acepção de pessoas,
mas que trouxe o Evangelho da paz para todos por meio de Jesus Cristo que é Senhor
de todos. Afirma ainda que é testemunha, juntamente com os apóstolos, “de tudo o
que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém”, de sua morte e ressurreição. Pedro diz
(40-43): “A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não
a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus,
comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos; e nos mandou
pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus Juiz de vivos e de
mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo
aquele que nele crê recebe remissão de pecados”.

21 DOMINGO
Isabela Jung Barbosa
Leandro da Silva Paim
22 SEGUNDA
Ana Carolina Forloni Pradal
Célia Regina Nicoletti Mararini
David Willian Lopes
Geovanna Lopes P de Arruda
Rosan Fernandes de Souza
23 TERÇA
Sieglinda Tereza Koch
24 QUARTA
Deilson Justino
Eliane Canuto Gouveia Cidade

Compromisso da Ressurreição
Jesus morreu na cruz e se transformou em nosso Cordeiro de Deus que tira o
Pecado do mundo. Ele ressuscitou três dias depois. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que
ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo se deu em meio às
comemorações da Páscoa e da Festa dos Pães Asmos (A festa dos Pães Asmos
começava na Páscoa e era comemorada durante sete dias. Nestes dias não podia haver
fermento em nenhuma casa).
PAULO, em I Coríntios 5:6-8, utiliza da figura da Festa dos Pães Asmos para falar
da vida santificada após o encontro com Cristo ressuscitado. Ele diz (6-8): “Não sabeis
que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para
que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso
Cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da
verdade”. Jesus é a nossa Páscoa e nós agora precisamos viver os dias dos Pães Asmos.
Este é o nosso compromisso da ressurreição. Isso significa que Jesus morreu e
ressuscitou e nós devemos viver uma vida de santidade, sem a prática do pecado (o
fermento). Glorificamos o Cordeiro Pascal com novas atitudes; nova vida.
A ressurreição de Jesus continua impactando vidas hoje!!
Extraído e Adaptado

25 QUINTA
Camila Santos Godoy
Camilla Jardim L. G. Zempulski
Cristina Maria Martins Dias
Gislaine Bispo Santos Nery
José Yochio Akiyoshi
Luciano Teixeira
Maria Francisca dos Santos
Mariara Victoria S. Santos Pereira
Washington Luis Aparecido
26 SEXTA
Alexandre Domingos de Lima
27 SÁBADO
Felipe Gustavo Monteiro Bon
João Pedro Santos Moreira

Dia do Pastor e Pastora Metodista
.
No último domingo (14) comemoramos do Dia do Pastor e Pastora
Metodista!
Louvamos a Deus
pela vida preciosa de
nossos pastores amados
que tem nos conduzido
com sabedoria e amor,
zelando por nossas vidas
e p ela min is t raç ão e
ensino da Palavra.
Recebam nosso
amor e gratidão!

Texto para reflexão
Provérbios 2:6

