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Houve a difícil caminhada empreendida por Abraão com seu filho 
Isaque à região de Moriá. A caminhada libertadora de Moisés, 
acompanhado dos israelitas, por um terreno normalmente ocupado 
pelo mar Vermelho, e a penosa caminhada que o fez vagar pelo 
deserto por quarenta anos. 

Portanto, aprendemos as habilidades essenciais para “andar sobre 
as águas”: discernir o chamado de Deus, transcender o medo, arriscar 
a ter fé, lidar com o fracasso, confiar em Deus. Espero que você não se 
limite, mas se sinta estimulado a dizer sim a Deus.

Houve a caminhada triunfante de Josué ao redor de Jericó, a 
caminhada reveladora dos discípulos para Emaús, a caminhada 
interrompida de Paulo para Damasco. E também uma caminhada tão 
triste e santa que recebeu nome próprio: Pretório ao Gólgota, 
denominada Via Dolorosa.

Como isso pode acontecer? As escrituras apresentam um padrão 
muito bem delineado do que ocorre na vida de quem Deus quer usar e 
melhorar. 

Quero convidá-lo para uma caminhada “Sobre as águas”. Lembre-
se de uma coisa, para andar sobre as águas, é preciso sair do barco.

Que andar sobre as águas seja a metáfora para fazer, com a ajuda 
de Deus, aquilo que seria impossível por meios próprios.

Extraído do livro: “Venha andar sobre as águas”

Mas talvez a caminhada mais inesquecível de todas, tenha sido a 
de Pedro no dia em que saiu de barco e andou sobre as águas. 
Inesquecível, não tanto pelo lugar em que aconteceu, mas, pelo lugar 
sobre o qual Pedro andou e por quem o acompanhou.  Acho que foi 
a melhor caminhada de toda a sua vida. A caminhada de Pedro serve 
de convite para todos os que, como ele, querem dar um passo de fé e 
experimentar mais do poder e da presença de Deus. 

“...Quando o viram andando sobre o 
mar, ficaram aterrorizados e disseram: É 
um fantasma. E gritaram com medo. Mas 
Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, 
Sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse 
Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu 
encontro por sobre as águas. Venha, 
respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, 
andou sobre as águas e foi na direção de Jesus” (Mt 14:25-29).

Quero convidá-lo para uma caminhada. Entre outras coisas, a 
Bíblia é uma lista de caminhadas inesquecíveis. A primeira foi dada 
pelo próprio Deus, que, como sabemos, costumava caminhar pelo 
jardim na hora mais fresca do dia. Via de regra, porém, Deus 
convidava alguém para caminhar com ele.

SAIR DO BARCO

PARA ANDAR SOBRE AS ÁGUAS, É PRECISO 

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

19h   Culto em Inglês (1° do mês)

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

Sábado
15h Kings Kids

Domingo
09h Escola Dominical

18h 2º Culto
10h30 1º Culto

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

Quarta-feira

14h30 Culto da Restauração
14h30    Oficina de artesanato

12h15 Meia Hora com Jesus

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

20h    Reunião dos Homens
Sexta-feira

Culto Infantil: Salas do 1º andar

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
14h30 Discipulado p/Mulheres

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

19h30 Conexão vertical - Juvenis
19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

Terça-feira

Igreja Metodista Central de Londrina
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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

Alguma vez você já se sentiu incrivelmente bem e feliz, 
por ter feito algo de positivo para uma pessoa? Seja ajudar 
alguém a encontrar um endereço que não conhece, alguém que 
lhe pediu um prato de comida, ou até mesmo um amigo ou 
amiga, em dificuldades emocionais, e você, com seu ouvido e 
colo amigo, deu uma simples palavra de conforto.

AJUDAR OS OUTROS AUMENTA A PRÓPRIA FELICIDADE

Já parou para pensar por que ajudar os outros aumenta a nossa própria 
felicidade?

Contamos com você. Que tal ser mis feliz, e ajudar a transformar o mundo num 
lugar mais bonito e amoroso? Só depende de nós. Entre em contato com Breno no 
99912-0404.

Nossos projetos em parceria com demais entidades, procura oferecer suporte 
psicológico, espiritual e humano. O intuito é inserir estas pessoas, que tanto sofrem, 
de volta à sociedade e à vida.

O mais incrível é que você, pode ajudar as pessoas, construir um mundo mais 
feliz e digno para todos, de muitas maneiras. O Ministério Nação da Cruz executa 
muitas ações neste sentido.

Lembra-se da sensação de felicidade, por ter feito a 
diferença no dia de alguém, de maneira positiva?

Com o intuito de ajudar em projetos que estão em andamento e que precisam 
de apoio, o Ministério Nação da Cruz dá a sua contribuição para ajudar não somente a 
Igreja de Cristo a obter um crescimento mais sólido nos países muçulmanos, mas 
sobretudo para ajudar ao próximo, seja com o conhecimento dos missionários, 
adquirido na vida acadêmica, seja para prestar auxílio na área da saúde, educação 
física, psicologia, entre outras áreas. 

Você pode se cadastrar no nosso site, e orar por quem tanto precisa. Pode 
investir como um doador ou doadora dos nossos projetos, com valores simbólicos, mas 
que fazem muita diferença na vida de quem precisa. E você também pode ser um 
missionário e ir onde há necessidade, contribuindo com o seu conhecimento e dom.

NAÇÃO DA CRUZ

Data:20/06/2019

Horário: 12h às 14h

Local: Chácara IMCL

Adulto R$ 30,00

Criança R$ 10,00

Adquirindo o convite 

você contribui com as 

viagens missionárias e 

saboreia um delicioso 

churrasco!

Não fique de fora!

Churrasco Missionário

Nosso Churrasco 

Missionário está 

chegando!



Você é nosso convidado para embarcar nesta viagem. Investimento de 
R$ 120. O embarque será na Chácara da Igreja. Informações com 
Gabriela no 98803-8388.

01 de Junho - Noite da Fogueira

01 de Junho - Encontro de Princesas

Uma tarde especial para meninas de 03 a 11 anos. Será às 14h no 
salão social, com ministrações sobre a identidade da menina em 
Jesus e prevenção da violência e do abuso sexual infantil. Vagas 
limitadas! Informações com tia Flaviana 99617-3125.

Será às 20h na chácara. Teremos comidas típicas e brincadeiras. 
Investimento de R$ 15,00 (incluso: 2 pastéis, 1 hot dog e 1 pedaço de 
bolo). Quem quiser, poderá dormir na chácara. Informações com Beatriz 
no 99669-1388.

08 de Junho - Culto de Casais

Convidamos todos os casais para estarem conosco. Com o tema 
“Abençoando gerações” seremos ministrados pelo Pr. Fernando 
Monteiro. Será às 20h no Templo. Invista em sua família! Teremos 
salinha para as crianças.

07-09 de Junho - Acampamento de Inverno dos Juvenis

Excepcionalmente neste mês, nosso Culto em inglês acontecerá dia 15. 
Será às 19h no Templo. Seremos ministrados pela irmã Maria Paula Lima. 
Come praise with us!

12 de Junho - Jantar dos Namorados

A feira acontecerá no Domingo, no salão social no horário da Escola 
Dominical e dos 3 Cultos. Venham visitar e prestigiar a Feira do 
Empreendedor. Você que é empreendedor e gostaria de expor seus 
produtos entre em contato com Rosmeire no 99996-1094.

Classe de Missões

15 de Junho – Momento Devocional em Inglês

Será muito especial, à partir das 19h30 no Buffet Manancial, com o tema 
“Nós amamos porque Ele nos amou primeiro”. Investimento de R$ 
120,00 o casal. Convites com Daniele no 99995-9274.

16 de Junho - Feira dos Empreendedores

O Churrasco Missionário neste ano, será de fogo chão! Todo o valor 
arrecadado será direcionado para Missões. Adquira seu convite ao final 
dos Cultos e abençoe os projetos missionários.

20 de Junho - Churrasco Missionário

Nessa classe, ensinaremos sobre missão local, nacional e internacional. 
Conheceremos os costumes e cultura de diversos países. Se o seu coração 
arde o desejo de conhecer sobre este assunto, entre em contato com Nilma 
no 99990-0300. As vagas são limitadas! 

0302

Texto para reflexão

26 DOMINGO
Denilson Douglas de Souza
Isabely Caroline Ribeiro Gomes
Maria Graziele Bernardi

27 SEGUNDA
Flávia Encarnação Oliveira Ortega
Marcos Antonio Tolomeu

28 TERÇA
Isabella Pinheiro Borges

29 QUARTA
Fabio Augusto Razabone da Silva
Renata Cilli Fioratte Polverini

30 QUINTA
Janice Costanzi
Rosilda Moraes Lopes
Sergio Garcia de Figueiredo Filho

31 SEXTA
Anderson Brasil Messias
Edson José Alves
Jair Vander Costa Carmezini
Lidiane Soares

01 SÁBADO
Fátima Doracy Pattero

Recados

AconteceuAgenda

Homem ao Máximo

Participar do encontro com Deus foi uma experiência incrível. Nesses 3 dias 
pude sentir o amor de Deus de uma forma sobrenatural, um amor que nos abraça, 
cuida e lança fora todos os medos e angústias. Poder ver o Espírito Santo ter 
liberdade para transformar as nossas vidas foi tremendo. Agradeço a Deus por ter 
me escolhido para estar naquele lugar, e por Ele ter me encontrado com o seu amor.

Maria Eduarda Lopes Zequim

Com pesar informamos o falecimento da irmã Silvana A. Moisés Sales, 43 anos, 
ocorrido em 21 de Maio de 2019. Esposa do irmão Adilson e mãe do Gabriel Sales. 
Oremos pela família. 

Testemunho:

Em Junho teremos novas turmas do Curso Homem ao Máximo! As 
inscrições estão abertas. Entre em contato com Adauto 99942-0779 
ou Everaldo 99629-8539.

Nota de Falecimento

ENCONTRO COM DEUS

Neemias 8:10
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