Boletim Dominical

Aconteceu
CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO

07 de Julho de 2019

27/2019

Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

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

Necessita de
doações de
medicamentos:

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Mensagem Pastoral
A DINÂMICA DE PODER PARA JESUS
(Lucas 9:18-24)

Rita de Cassia R. Oliveira

- Analgésicos;

Casais

- Anti-inflamatórios;

Tiago e Daniele Califani

- Antibióticos;

Missões

- Vitaminas;

Ministério Pastoral

- Pomadas/cremes

Música

Ricardo V. de O. Cruz

dermatológicos (para fungos,
picadas de insetos e

Crianças

Flaviana F. de Souza

dermatites);

Intercessão/Libertação

- Cremes para infecção genital;

Mayumi Sato

- Soro nasal;

Diaconia

- Vermífugos;

Manoel Nascimento

- Remédios para gastrite

Igreja Metodista Central de Londrina

(ranitidina e omeprazol);

Domingo
09h
Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar

- Anticoncepcional;
- Xaropes para tosse ;
- Remédios para vômito e
diarréia.

Informações e
doações com
Daniele no 99995-9274

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

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

Danilo Takamori
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

“Se quiser por à prova o caráter de um
homem, dê-lhe poder” (Abraham Lincoln).
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes,
dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na
terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações,batizando-os em nome do pai, e do filho,
e do espírito santo; ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis
que eu estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos” (Mt 28:18-20).
A idéia de poder para Jesus, é a idéia de que aquele que possui o
poder serve para fazer a diferença através do poder depositado em
suas mãos.
Jesus esta em particular oração com os discípulos, com seu
grupo mais restrito ele pergunta querendo saber qual era a fala da
multidão em relação à pessoa dele.
A idéia aqui é a intimidade com o próprio grupo “E vocês, quem
vocês dizem que eu sou?” (Lc 9:18-21). Jesus quer perceber através
dos discípulos se o seu poder (diferente de todos os poderes humanos)
estava sendo manifesto sobre a vida deles através do seu exemplo
com eles.
A questão é que em princípio não usamos o poder para atrair
multidões, mas para fazermos a diferença na vida das pessoas que
estão ao nosso redor (comece pela sua casa principalmente).
O grupo através de Pedro (porta-voz) consegue reconhecer
Jesus! “... Tu és o ungido” (Lc 9:20).
Então vem o grande pensamento para esta mensagem ser
vivida em nós. Com a resposta de Pedro, Jesus poderia estufar o peito
e falar para que eles anunciassem a todos que Ele era o Cristo. Porém,
no v. 21 - “Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a
ninguém”.
Com Jesus, a lógica do Reino de Deus, não é, e nunca será a
lógica humana. Para Jesus, aqui está a lógica de poder: (Mt 5: 3-11):
“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o
reino dos céus”.

Juvenis

“bem-aventurados os que choram, porque serão consolados”.

Gabriela Salles

“bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra”.

Secretaria e Administração

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

“bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque
serão fartos”.
“bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia”.
Continua na pág. 02
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“bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus”.
“bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus”.
“bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus”.
“bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e,
mentindo, disserem todo mal contra vós”.
Todas as bem aventuranças são contrárias a dinâmica de poder humano. Na prática das
bem aventuranças nós perdemos humanamente para ganharmos espiritualmente com Deus.
Por fim, para entendermos o poder verdadeiro de Deus em nós, precisamos morrer o
nosso eu (poder humano que busca exaltação) dia após dia. "Se alguém quiser acompanharme, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua
vida a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará” ( Lc 9:23).
Oremos para que o poder de Deus em nós, faça morrer os nossos próprios poderes, para
que a vontade de Deus permaneça e prevaleça sobre e através de nós.
Pr. Guilherme Alves Simões

SAÍDA MISSIONÁRIA DO KINGS KIDS
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07 DOMINGO
João Pedro Guimaraes Barros
08 SEGUNDA
Joanes Tiago da Silva
Maria de Fatima Oliveira
09 TERÇA
Giovanna Coutinho Louza
Ilan Gonçalves Oliveira
Miguel Smaniotto
Vilma Antonia Jardim Luiz Gomes
Vitória Alves Dias

Agenda
11 de Julho - Jantar dos Homens
Todos os homens da Igreja são convidados para este jantar! Com o
tema “Testemunhando para a glória de Deus, uma vida com Jesus”, e
ministração do irmão Rubinho, de Santo Antônio da Platina,
iniciaremos às 19h30, no salão social. Convide um amigo e venha
saborear um delicioso arroz chop suey e frango xadrez. Informações
com Everaldo no 99629-8539.
14-20 de Julho – barco hospital: missão amazônia

10 QUARTA
Andrea Baggio Morais
11 QUINTA
Evans Alexsandro Alves Pereira
Jaqueline Medeiros de Souza
João Lucas Canuto Cidade
Ricardo Vicensi
Ruth Tiossi Storti
Stella Juliane Vicente

Na missão amazônia, atendemos comunidades ribeirinhas e
população indígena. Precisamos de doações de medicações e material
escolar para essa missão. Confira na aba do boletim os
medicamentos! As doações também podem ser em dinheiro. Mais
informações com daniele no 99995-9274.

12 SEXTA
Elisie Poi Pereira
Marize Mazzolli Rufino
Sandra Cristina Cavalli Moises

Em 03 de Agosto - FLORESÇA!

13 SÁBADO
Pr. Fernando Cesar Monteiro

Vem aí o Chá das Mulheres! Com o Tema “Florescer”, acontecerá no
Iate Clube de Londrina. Será às 15h30, com ministração da Pra. Ilza
Pugliezi. Investimento R$ 40,00 com direito a levar uma amiga!
Adquira seu convite ao final dos Cultos, ou com Sônia 99112-4949 ou
Angela 99945-5443. Participe, vamos juntas florescer!

Recados
Batismo
O dia do nosso batismo está chegando! Será na Chácara da Igreja.
Informamos os irmãos/ãs que estão na classe de batismo, ou sendo
ministrados individualmente, deverão vir no dia 21/07/2019 às 9h na
sala 31, para a renúncia e demais orientações. Mais informações com
Amanda no 99965-2384.
Doe seu tempo e aqueça pessoas!
Doe seu tempo, na confecção de peças em tricô ou crochê para os
irmãos refugiados na jordânia. Retire a lã com a sociedade de mulheres,
ou doe lã para o projeto. Mais informações com nancy no 99117-2283.

Texto para reflexão
Provérbios 3:21-23

