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É o nível da Entrega: do Encontro com Jesus - Jesus 
tem cruzado o caminho de muitas pessoas. Fez isso quando 
estava na carne e faz isso quando se revela pela Palavra e pelo 
Espírito. Mas muitos O tem ignorado, tem O deixado ir, não se 
aproximam dEle.

Continuam vivendo suas vidas vazias, cheias de derrotas, 
de fracassos e frustrações, culpa e infelicidade, porque é assim 
que vivem todos os homens sem Deus. Não estão dispostos a 
conhecê-lo melhor. Ele diz a nós hoje e continua dizendo ao 
mundo: Posso entrar na sua vida? Posso usar a sua vida?

A melhor oportunidade que pode ocorrer a um ser humano é 
Jesus cruzar o seu caminho.

O segundo nível é o do Compromisso - A Bíblia diz que 
fomos enxertados nEle. V. 4 Diz: “Permanecei em mim, e Eu 
permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si 
mesmo, se não estiver ligado à videira.” Precisamos estar 
entrelaçados nEle. 

A Bíblia nos mostra que Jesus em sua humanidade 
dependia do poder divino, orava ao Pai, separava tempo para 
estar com Ele, seguia seus conselhos, havia dependência no 
relacionamento dEles.

Jesus é a videira e nós os ramos - A 
videira é um símbolo perfeito para nos 
ensinar o relacionamento que devemos ter 
com Cristo e uns com os outros. Jesus 
poderia ter escolhido qualquer árvore, 
palmeira, cedro ou o vigoroso carvalho, 
mas, Ele escolheu a videira. Talvez porque 
as outras árvores fossem majestosas por si 
próprias e conseguissem manter-se em pé 
sozinhas. Porém, a videira não. 

FLORESÇA ONDE ESTÁ PLANTADO

Há uma riqueza de detalhes nestas 
palavras de Jesus.

(Jo 15:1-7)

Ela precisa que seus ramos estejam ligados, entrelaçados 
nela para que cresçam saudavelmente em direção ao céu. Ela 
precisa do Viticultor (Deus) para levantar seus galhos e limpá-
los, podá-los, porque o ramo é precioso demais para ser 
descartado.

Partindo dessa premissa, podemos destacar alguns níveis: 

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

20h   Culto dos Jovens

19h   Culto em Inglês (1° do mês)

Sábado

20h   Culto de Casais (2ª do mês)

15h Kings Kids

10h30 1º Culto

Domingo

18h 2º Culto

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

09h Escola Dominical

14h30 Culto da Restauração

Quarta-feira

14h30    Oficina de artesanato

12h15 Meia Hora com Jesus

19h30  Momento Mulher (1ª do mês)

Quinta-feira
19h     Oficina de artesanato

20h   Reunião dos Homens
Sexta-feira

20h   Reunião de Cura e Libertação

Terça-feira

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

Culto Infantil: Salas do 1º andar

14h30 Discipulado p/Mulheres

19h30 Conexão vertical - Juvenis
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Segunda-feira - Pr. Guilherme
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Sexta-feira - Pra. Flávia
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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

O Ministério Nação da Cruz nasceu em 2015 , a partir da 
visão de Deus para levar a luz (evangelho) aos países 
muçulmanos. Desde então, com a direção do Espírito Santo, 
missionários de diversas áreas profissionais são enviados para 
missão de curto e longo prazo como no caso da Jordânia e 
Tailândia. Nesses países também temos missionários brasileiros 
fixos, que  atendem algumas das necessidades dos cristãos 
perseguidos e dos nossos irmãos muçulmanos . Dentre os 
projetos de suporte estão a reciclagem de móveis, horticultura e 
agricultura, podemos demonstrar o amor de Cristo sem pregar o 
evangelho, mas o levando. Temos também países que nos 
aguardam para expandirmos o Reino de Deus como: Gana, Chade, Mali, Laos e Miamar.

Outra alegria é que nesta semana o Ministério Nação da Cruz deu inicio a Classe 
de Missões. Como sempre, Deus superou 
nossas expectativas. Iniciamos com 49 
alunos, e nosso objetivo é a capacitação e 
fortalecimento da igreja para o papel que 
todos nós fomos chamados, o ide na nossa 
família, no nosso trabalho, na escola, nossa 
cidade e nações.

Pedimos a amada igreja que atentem 
ao mover do Espírito e nos ajude orando, indo 
e sustentando.

MINISTÉRIO NAÇÃO DA CRUZ E OS NOVOS DESAFIOS

Nilma Dias

Temos visto um grande mover do Espírito Santo bem pertinho de nós. Deus 
desafiou a IMCL através da Sociedade de Mulheres, para AQUECER PESSOAS doando 
novelos de lã e confeccionando roupas de lãs para os refugiados da Jordânia. Este 
movimento tem atingido muitos da nossa cidade que não conhecem Cristo, com isso, 
além de aquecer nossos irmãos do outro lado do mundo, tem sido estrategia usada pelo 
Espírito Santo para abrir portas e levar o evangelho /amor de Cristo à nossa cidade.

Aconteceu
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Curso Mulher Única

Iniciaremos novas turmas! Informações e inscrições com 
Simone  no 99942-0782.

Receber da Sua seiva, do alimento que é a Palavra de Deus; viver uma vida de 
comunhão permanente com o Espírito Santo. 

Esse é o quarto nível, o nível da frutificação - Neste nível passamos a 
receber o governo de Deus e não somente a influencia. Há uma entrega absoluta. 
Você entra numa dimensão sobrenatural de multiplicação por estar ligado na 
Videira. A uva, quando espremida é transformada em vinho, simbolizando alegria! 
Quando multiplicamos o extraordinário acontece. Somos instrumentos de bênçãos 
nas mãos de Deus e na vida de outras pessoas.

Fundamentos da fé - Para você que deseja se tornar 
membro ou quer conhecer mais das bases da fé cristã e das 
doutrinas da Igreja Metodista.

23-25 de Agosto – Encontro com Deus

Pra. Ilza Pugliezi

CDV - Para você membro que deseja descobrir os seus dons 
ministeriais e servir ao Senhor em algum Ministério! 

Que processo maravilhoso! Que hoje você possa dizer SIM AO SENHOR;

Iniciamos novas classes de Fundamentos da Fé e CDV– Ainda dá tempo de 
participar! Na Escola Dominical às 9h.

O terceiro nível é o nível onde florescemos - Onde a Presença de Jesus em 
nós é visível, é linda de ver! Nessa época as árvores estão cobertas de flores, estão 
vestidas com os vestidos mais lindos e exalando perfumes no ar, o perfume de 
Cristo. Aqui você tem a Presença dEle visível em sua vida, em sua maneira de ser, de 
viver. E depois que as flores caem vem os frutos!

Que você possa dizer: SIM JESUS, eu quero ser enxertada na videira verdadeira, 
em JESUS! O agricultor vai te limpar, podar, te sarar, te dar alegria, descanso, ele vai 
alimentar você com alimento do céu, com a Sua seiva, vai conduzir você a uma vida 
frutífera e extraordinária. Isso é possível? SIM, é possível! Tudo é possível ao que 
crê! V. 7 “Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, 
pedireis o que desejardes, e vos será concedido.”

Missão Paraguai 2020 

As inscrições estão abertas! 

Data da viagem: 10 à 19/01/2020

Informações: Everaldo 99629-8539 ou Julio 99124-2638

Ainda dá tempo de participar! Faça sua inscrição ao final dos Cultos 
com os laranjinhas ou na recepção da Igreja. Investimento: R$ 
150,00. As vagas são limitadas!

Inscrições: missaoparaguai@metodistalondrina.com.br

0302

Texto para reflexão

18 DOMINGO
Claudemir A. Gonçalves de Oliveira

19 SEGUNDA
Nícia Caroline Nakano Vieira
Rita de Cassia F. do Nascimento
Sabrine Deoces de Souza

20 TERÇA
Ligia Conrado Varjão
Lindamir Cristina Fraga
Tereza Pereira de Oliveira Rosa

21 QUARTA
Ana Paula Cavalcante Sbizera
Frank Henrique Curan

22 QUINTA
Cilene Munhoz Zequim

23 SEXTA
Aparecida de Carvalho da Silva
Jaqueline Ribeiro da Silva
Maria Izabel Gomes da Silva
Suzana Evangelista de Melo

24 SÁBADO
Arlindo Alves da Silva Junior

Agenda

Recados

Aconteceu

CAFÉ DIA DOS PAIS

Neemias 8:10
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