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No texto de Marcos 5.1-20, temos o relato da cura do 
endemoninhado geraseno, logo que Jesus e os seus discípulos 
descem do barco, um homem possuído de espírito imundo veio dos 
túmulos ao encontro deles. Esse homem vivia nos túmulos, e 
ninguém podia prendê-lo nem mesmo com correntes porque as 
quebrava e despedaçava. Era um homem que andava sempre de 
dia e de noite, gritando entre os túmulos e pelos montes ferindo-se 
com pedras.

Depois que os demônios saem daquele homem, no v. 15, diz 
que aquele que antes era endemoninhado agora estava assentado, 
vestido, em perfeito juízo. Fazendo com que o povo que tinha ido 
para ver o que havia acontecido temesse muito. No fim desse 
capítulo, vemos um diálogo interessante entre Jesus e aquele 
homem que agora estava são. 

Há no mínimo três pontos especiais nessa conversa: a 
autoridade de Jesus, a nova vida recebida e o ide. 

O texto não diz a sua idade e quanto tempo que ele vivia 
daquela forma, mas nos relata que ele tinha uma legião, ou seja, 
muitos demônios. A palavra legião, era uma palavra bem conhecida 
nos tempos de Jesus, porque faz referência a uma legião romana, 
que era uma unidade militar que chegava a ter 6.000 soldados. 
Então, dessa forma, demonstra-se que aquele homem padecia na 
mão de muitos demônios. Outro dado que o texto nos traz, era que 
aquele homem era conhecido na região exatamente por viver 
naquela condição. 

Ele não tinha vida, era atormentado, não tinha amigos e nem 
parentes que o ajudassem, talvez porque tinham medo, não 
soubessem mais o que fazer ou porque simplesmente tivessem 
desistido dele. Porém, uma coisa sabemos, que quando aquele 
homem encontra com Jesus, sua vida é totalmente mudada.

Contudo, esse é só o primeiro passo da 
caminhada com Cristo. A partir daí que 
somos comissionados a proclamar, anunciar, 
a testemunhar tudo que temos visto, ouvido 
e vivido com Jesus. Afinal, Deus nos ama e enviou o seu Filho ao 
mundo para que o mundo fosse salvo por Ele (Jo. 3.17).

 (Marcos 5:18-20).

COMECE PELO PRINCÍPIO

Ao reconhecermos Jesus Cristo como 
nosso único e suficiente Salvador e Senhor, 
recebemos nova vida, pois a palavra de Deus 
nos diz que quem tem o Filho de Deus tem a 
vida eterna. Somos lavados, remidos, 
justificados, pois pela graça somos salvos 
(Ef. 2.8).

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

20h   Culto de Casais (2ª do mês)

15h Kings Kids
Sábado

20h   Culto dos Jovens

19h   Culto em Inglês (1° do mês)

Domingo

10h30 1º Culto
09h Escola Dominical

18h 2º Culto
20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar

12h15 Meia Hora com Jesus
Quarta-feira

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
20h   Reunião de Cura e Libertação

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

19h30 Conexão vertical - Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

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

A Sociedade de Homens da IMCL, promoveu neste último dia 24 uma visita à 
Comunidade Terapêutica Mannain na cidade de Imbaú-PR. Na ocasião, cerca de 13 
homens partiram de Londrina para compartilhar o dia com os irmãos internados. Foi 
um momento abençoado, pois, além de conhecer e aprender sobre o 
funcionamento da unidade, houve ministração da Palavra e um delicioso almoço. 
Na volta, como bagagem, trouxeram o testemunho de como Deus tem agido 
naquele lugar.

VISITA AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO MANNAIN

Aconteceu
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Pra. Flávia H. da Rosa da Silva

Será na próxima quinta-feira, com o tema “Sê Sábia”, ministrado 
pela irmã Nancy Koch. Convide uma amiga e participe!

Aquele homem reconhecia a autoridade de Jesus, não só porque ele havia sido liberto, 
mas porque imediatamente queria estar, ir e seguir o Mestre. A vida daquele homem 
acabara de ser mudada, ele ganhou uma nova vida, era algo totalmente novo. 

05 de Setembro – Momento Mulher

06-08 de Setembro - Encontro de Jovens

Ou seja, o tempo é agora, a hora é já, precisamos voltar ao princípio, pois não há 
conversão genuína à Cristo que não passe pela mudança de vida e pelo ide.         

Por fim, Jesus o comissiona ao enviá-lo a anunciar aos seus parentes tudo o que o 
Senhor tinha feito por ele. O texto nos diz que ele obedece a Jesus e vai. Indo vai contando a 
respeito de tudo o que o Senhor havia feito por ele em Decápolis.

Uma vez que temos Jesus, a nossa vida é mudada e somos comissionados a ir 
anunciando o evangelho. Precisamos aprender com o ex-edemoninhado geraseno que não 
há justificativa pra ficarmos perdendo tempo. O Senhor nos chamou para proclamar sua 
salvação, primeiro aos da nossa casa, a nossa parentela, e isso tem uma razão simples, as 
pessoas da nossa casa conhecem quem nós realmente somos, são as primeiras pessoas que 
podem ver as mudanças que Jesus opera em nós. Mas não para por aí, precisamos fazer o 
mesmo com nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho e até desconhecidos. 

Com início em 05 de Setembro, das 18h30 às 20h. As inscrições estão 
abertas para todos aqueles que querem aprender ou aprimorar o idioma! 
Será cobrado apenas o valor do material! Informações com Enrique no 
99921-2121.

Inscrições pelo site: missaoparaguai@metodistalondrina.com.br

Inscrições até 15/09/2019  -   Data da viagem: 10 à 19/01/2020

Informações com Everaldo 99629-8539 ou Julio 99124-2638

“Missões Urbanas” será o tema do Acampa de Jovens, que acontecerá 
na Chácara da Igreja. As inscrições poderão ser feitas nos Cultos aos 
sábados, ou parceladas através do link: Https://bit.ly/2Zfvcib

14 de Setembro - Momento Devocional em Inglês

Missão Paraguai 2020 - As inscrições estão abertas! 

12 de Setembro – Jantar dos Homens

Será um Jantar Árabe, no salão social às 19h30! Com o tema “A 
comunhão transformando homens” ministrado pelo Pr. Vinícius 
Pimentel. Traga um amigo e confirme sua presença ao final dos Cultos. 
Informações com Everaldo 99629-8539.

Excepcionalmente neste mês, nosso Momento Devocional em Inglês 
será dia 14. Participe, tem sido uma benção! Será às 19h no Templo. 
Come praise with us!

Curso de Espanhol para Missão Transcultural
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Texto para reflexão

01 DOMINGO
Diego Plassa da Silva
Rosilene Silva de Souza

02 SEGUNDA
Delair Cristina da Silva
Elvis Nekel Mazuco
Flavia Andressa Carvalho Motta
Nayane de Caires

03 TERÇA
Hermelinda Varaschin Correia
Lucio Mario Ferreira
Victoria Rosa Silva

04 QUARTA
Roger Lemes da Silva

05 QUINTA
Angela Eyherabid Araujo
Luis Gustavo de Souza Yankievicz
Victor Leonardo de Souza e Silva

06 SEXTA
Maria Aparecida Gomes Camilo

07 SÁBADO
Fátima Alvarenga M. de Oliveira
Fernanda Albino Leme
Maria Laudicéa Leal Monteiro

Agenda

Recados

Aconteceu

ENCONTRO COM DEUS

Conhecia um Deus amado misericordioso, que tantas alegrias me proporciona. 
Porém, depois desse encontro, tudo foi diferente e inexplicável.  Uma presença infinita, 
que acalma o meu choro, minha tristeza, minha solidão.  É ele, nosso Pai! Luz que 
ilumina o meu caminho, tornando mais fácil os meus dias. Ele me compreende e me 
aceita como sou, somente ele sabe das minhas necessidades. Minha semana está sendo 
guiada por Ele, com todas as bênçãos e orientações da Palavra que recebi do Espírito 
Santo. Foram dias de aprendizado e muito amor. Não estou só, estou em Cristo, estou 
em paz! 

Izabel Cristina Alves Da Silva

Testemunho: 

Salmos 91:11-14
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