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BUSCANDO CONSELHO EM DEUS

Certa vez alguém fez a seguinte 
pergunta ao Escritor e Senador Norte 
Americano Daniel Webster: "Senhor 
Webster, qual foi o pensamento mais sério e 
intrigante que já passou pela sua mente? 
Imediatamente ele respondeu: "Minha 
prestação de conta ao meu Deus".

Nós não duvidamos que a presença de Deus em nossas 
vidas é uma realidade. A bíblia está repleta de textos 
confirmando essa verdade. Deveríamos, então, buscar nele a 
sabedoria para as nossas ações. Por exemplo, antes de enviar 
uma carta; antes de postar uma mensagem, antes de aceitar 
esse ou aquele desafio; antes de marcar esse ou aquele 
encontro ou compromisso.

Façamos hoje mesmo um propósito de gastar tempo em 
oração para cada decisão da nossa vida, reconhecendo o 
nosso Deus como o parceiro para quem nos alegramos em 
prestar conta de todos os nossos atos.

"Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus 
desígnios serão estabelecidos" (Pv16:3).

Certamente necessitamos da ajuda de Deus nas grandes 
decisões que tomamos na vida, mas Deus também deseja 
nos orientar nas, aparentemente, pequenas decisões que 
tomamos. Se, nas palavras do salmista, entregarmos ao 
Senhor as nossas obras; se colocarmos diante dele qualquer 
coisa que fazemos, ele estabelecerá os nossos desígnios.
Quando dependemos de nós mesmos; da nossa razão e da 
nossa lógica tão falhas, nossos planos também falharão.

A verdade é que na nossa vida diária é 
inevitável que cometamos erros; que nos 
equivoquemos nas nossas ações e reações. Isso porém, 
poder ser reduzido através da oração, quando tiramos um 
momento para orar sobre cada decisão da nossa vida, seja 
ela grande ou pequena.

"Eia vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, 
lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. (...) 
Em lugar disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos 
e faremos isto ou aquilo" (Tiago 4 13 e 15).

Bispo João Carlos. 

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

20h   Culto de Casais (2ª do mês)

Sábado

19h   Culto em Inglês (1° do mês)
15h Kings Kids

20h   Culto dos Jovens

09h Escola Dominical
Domingo

10h30 1º Culto
18h 2º Culto
20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar

14h30    Oficina de artesanato
14h30 Culto da Restauração

Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus

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

Quinta-feira

Sexta-feira

20h   Reunião de Cura e Libertação
20h   Reunião dos Homens

Terça-feira
14h30 Discipulado p/Mulheres

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

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

Igreja Metodista Central de Londrina

secretaria@metodistalondrina.com.br

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

www.metodistalondrina.com.br

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

NOVO MATERIAL DE DISCIPULADO

No último domingo, tivemos o lançamento do novo material utilizado nos 
grupos pequenos. Na oportunidade, fomos ministrados pelo Pr. Fernando, sobre a 
importância dos grupos pequenos, como forma de crescimento e amadurecimento 
na vida dos discípulos. Confira os materiais que estão sendo produzidos pela IMCL:

             MÓDULO I                                               MÓDULO II
Construindo Grandes Relacionamentos                       Equilíbrio

Aconteceu



Convidamos você e sua família, para juntos celebrarmos ao 
Senhor, na terça-feira às 19h30. Um Culto especial, onde 
irmãos em Cristo que fazem parte das forças de segurança 
integradas, se unem para cultuar a Deus! Toda a Igreja está 
convidada à participar! “Feliz é a Nação cujo Deus é o Senhor” 
(Sl 33:12)

21 de Setembro – Momento Devocional em Espanhol

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.

14 de Setembro - Momento Devocional em Inglês

Excepcionalmente neste mês, nosso Momento Devocional será 
dia 14. Participe, tem sido uma benção! Será às 19h no Templo, 
com ministração do irmão Michael VanHook Come praise with us!

17 de Setembro – Culto das Forças Integrada de 
Segurança

 

Convidamos toda a Igreja para participar! Será às 19h no 
Templo, com ministração do irmão Betão. Venha cultuar a Deus 
em Espanhol. Quedan todos invitados! 

Missão Paraguai 2020 - As inscrições estão abertas! 

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 até 15/09/2019 

Informações com Everaldo 99629-8539 ou Julio 99124-2638

Curso de Espanhol para Missão Transcultural

Atenção você que é Juvenil!!  Iniciamos novas turmas de 
discipulado! Fique atento nos dias e horários para não ficar de 
fora

Data da viagem: 10 à 19/01/2020

Sábados às 17h30

Novas turmas de discipulado para JUVENIS

M a i s informações com Chitão ou Nícia no fone 99825-8921

Inscrições pelo e-mail: missaoparaguai@metodistalondrina.com.br

Terças-feiras às 18h30

0302

Texto para reflexão

08 DOMINGO
Gilson Cascione

09 SEGUNDA
Gustavo Chueire Cianca
João Vitor Gouveia Julio
Monica Tanielle da Silva
Vinicius Pimenta Silva

10 TERÇA
Dieniffer de Andrade C. de Lima
Dolores Guerreiro de Carvalho
Lucas Marques de Freitas
Nilson Dias da Silva

11 QUARTA
Cleber Vinicius Rodrigues
Roseli Aparecida dos Santos Silva

12 QUINTA
Danielle Bella de Padua Califani
Olivio Matozo da Silva Junior

13 SEXTA
Aline Alves Vicente Khoury
Alzira Eiko Akiyoshi
Izabely Macedo Soares
Janaina de Fátima Gomes
Thays Silveira

14 SÁBADO
Ana Clara Ávila
Bruno Cesar Pietrobon Santos
Matheus dos Santos de Morais

Recados

PastoralAgenda

· Tementes a Deus – Levam Deus a sério, são fiéis.

· Que aborreçam a avareza – Não aceitam suborno, fiéis nas finanças e 
no dízimo.

Para Moisés ele dá a orientação de ficar com “a oração e o ensino da Palavra 
de Deus”.

Para dividir a carga dos discípulos, implantaram regras gerais. Observe 
que escolheram homens de:

Em Atos 6:1-4, a Bíblia nos mostra que surgiu outra situação parecida. A 
Igreja cresceu muito após o Pentecostes, ocasionando esquecimento das viúvas, 
privilégios e murmurações, levando os 12 a convocar um Concílio para resolver a 
questão.

· Boa reputação – Bom testemunho dentro e fora da Igreja.

REGRAS GERAIS PARA O SERVIÇO DO SENHOR

Relembrando o último sermão...

Na Palavra de Deus, encontramos princípios (regras 
gerais) que norteiam nosso viver comunitário de fé, da 
Igreja, do povo do Senhor no antigo e novo testamento.

Em Êxodo 18:13-16, nos mostra Moisés 
trabalhando muito, do nascer ao pôr do sol, julga todas as 
questões de quase 2 milhões de pessoas. Sua família 
estava na casa do sogro há muito tempo (antes das pragas 
do Egito). No v. 17 Jetro seu sogro diz: “... não é bom o que 
fazes”.

 Jetro dá um conselho e ensina regras gerais para 
Moisés, para o povo e os servos, orientando Moisés a 
escolher homens para ajuda-lo (Êxodo 18:20-22). Porém, 
deveriam ter este perfil:

· Ter coração ensinável -  disposição em aprender o caminho e a obra.

· Capazes – Já tem uma prática, são benção no meio do povo.

· Homens de verdade – Pessoas verdadeiras, que falam e cumprem, com 
bom testemunho.

“... O principal dos mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, 
é o único Senhor! Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo...” (Marcos 12:28-31).

· Cheios do Espírito – Tementes a Deus.

Pr. Fernando Cesar Monteiro

Os discípulos ficariam com a “oração e o ministério da Palavra”. Lembrando 
que o serviço em questão era servir as mesas. As regras gerais para o serviço do 
Senhor, se aplicam aos juízes e aos que servem as mesas!

· Tinham Sabedoria – Conhecimento aplicado e verdadeiro.

Notamos que tanto em Êxodo como em Atos, resumimos um perfil de vidas 
que levam uma vida reta com Deus e com as pessoas, cumprindo a ordenança de 
Jesus:

I Corintíos 2:9
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