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Tradição que leva ao conhecimento

Contudo, quando compreendemos que o conhecimento 
bíblico abre nossa visão espiritual e nos torna cada vez mais 
fortalecidos na presença do nosso Deus, levantar mais cedo, 
aos domingos de manhã, e ir para a Escola Dominical torna-se 
uma prática prazerosa e indispensável. Isso porque na EBD 
podemos contar com a presença de um mediador (o professor) 
e dos colegas, discutir e refletir sobre as verdades contidas na 
Palavra de modo sistematizado, constante e que, de modo 
algum, substitui a necessidade de lermos e meditarmos nela 
diariamente em nosso devocional. Entretanto, temos 
oportunidade de aprender mais do que fazemos quando 
estamos sozinhos, além de estarmos em constante atividade 
com o corpo de Cristo – a Igreja -.

Realizar um estudo sobre teorias científicas ou a leitura 
de um texto literário para deleite pessoal são situações muito 
diferentes da meditação na Palavra de Deus, e constantemente 
damos mais importância a essas outras atividades, como se o 
conhecimento da lei contida no livro sagrado não merecesse 
nossa total dedicação. 

O Salmo de número 119 fala a respeito da “excelência da 
lei divina”, o maior Salmo bíblico é todo em louvor e honra aos 
mandamentos de Deus para seu povo, e o salmista roga ao Pai 
“tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os 
teus preceitos” (Salmo 119:5). 

Escola Dominical Metodista: 

Tradicionalmente, a Escola Bíblica Dominical é o 
momento principal em que o estudo das Sagradas Escrituras 
acontece, prática presente na Igreja Metodista no Brasil há 
quase dois séculos: são 180 anos desde sua fundação no Rio de 
Janeiro (www.metodista.org.br/escoladominical ). 

O  e s t u d o  d a 
Palavra de Deus é 
fundamental para 
a aprendizagem de 
servos e servas do 
Senhor, para o 
crescimento em 

sabedoria e graça, para o desenvolvimento pessoal de 
princípios e comportamentos moldados de acordo com o que a 
sociedade espera dos cristãos e também com aquilo que o 
próprio Deus espera que pratiquemos.

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

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

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

Domingo
09h Escola Dominical

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

18h 2º Culto
10h30 1º Culto

Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus
14h30 Culto da Restauração
14h30    Oficina de artesanato

19h     Oficina de artesanato
Quinta-feira

19h30  Momento Mulher (1ª do mês)

Sexta-feira
20h   Reunião dos Homens
20h   Reunião de Cura e Libertação

19h30 Culto de Oração,       
Libertação e Cura

14h30 Discipulado p/Mulheres

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

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

Terça-feira

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)

Igreja Metodista Central de Londrina

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

www.metodistalondrina.com.br

secretaria@metodistalondrina.com.br

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

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 intimidade com o Senhor é como uma 
semente que deve ser plantada, cultivada e regada... 
para que a seu tempo possa florir, embelezar e 
perfumar o ambiente onde o amigo e amiga de Deus 
foram plantados para fazer a diferença! Após a 
florada os frutos virão como consequência de um ciclo 
perfeito! Os frutos são as respostas de orações 
decorrentes de uma vida de intimidade com o 
Senhor! Cada flor representa uma vida que floriu na 
intimidade com o Senhor!

Início: dia 23/09/19
Tema: Florescendo em Intimidade com o Senhor!

Nesta Primavera de Oração o desafio é que cada pessoa possa cuidar do 
jardim de seu coração, em intimidade com Deus. Possa fazer florir sua vida de 
oração no espiritual, no sobrenatural, assim como no natural as plantas florescem 
nesta estação especial.

PRIMAVERA DE ORAÇÃO

Mayumi Sato -  Ministério de Intercessão e Libertação

Sua vida em Primavera depende só de você. Esteja 
atento, periodicamente postaremos direcionamento de 
oração através das redes sociais da Igreja. Conecte-se 
com o Senhor!

"E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a 
tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos; e 
serás como um jardim regado, e como um manancial, 
cujas águas nunca faltam." (Isaías 58:11)

Continua na pág. 02



Novas turmas de discipulado para JUVENIS

Iniciamos novas turmas de discipulado! 

Viagem: 10 à 19/01/2020

Inscrições: HOJE, 15/09/2019 é o último dia! 

Terças-feiras às 18h30   -      Sábados às 17h30

Missão Paraguai 2020 

Informações com Everaldo 99629-8539 ou Julio 99124-2638

Mais informações com Chitão ou Nícia no fone 99825-8921

Não importa qual o seu nível de desenvolvimento na leitura e meditação na Palavra 
de Deus, porque a Escola Dominical tem classes de estudos para todas as fases da vida 
cristã. Ela começa com os pequeninos, quando estão dando os primeiros passos, ou com o 
novo convertido que acabou de ser acrescentado no seio da Igreja, e estende-se até os 
“adultos na fé”. Na IMCL, por exemplo, os estudos bíblicos acontecem de várias maneiras, 
pois nossa EBD é composta por turmas de Fundamentos na Fé, CDV, discipulados, além 
das tradicionais classes de estudo para crianças, juvenis e adultos.

Rita de Cássia Rodrigues de Oliveira - Coordenadora do Minist. de Ensino

Que possamos experimentar todos os domingos as doces Palavras do Senhor ao 
nosso paladar, mais doces do que mel à nossa boca (Salmo 119:103), amemos e 
meditemos nos ensinamentos do Senhor para as nossas vidas em comunhão com 
pessoas a quem temos oportunidade de ensinar e, mais ainda, de aprender. Desviemos os 
nossos pés do mau caminho e observemos essa palavra de vida juntamente com nossos 
companheiros e companheiras de jornada na fé!

17 de Setembro – Culto das Forças Integrada de Segurança

No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da 
Igreja Metodista, convoco os membros da Igreja Metodista Central 
de Londrina à reunir-se em Concílio Local Ordinário no dia 
30/09/2019 (segunda-feira) às 19h30 no Templo. 

30 de Setembro – Concílio Local Ordinário  

PAUTA:  Avaliação da Igreja.

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)

Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente

Londrina, 15 de Setembro de 2019.

 

21 de Setembro – Momento Devocional em Espanhol

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! 

0302

Texto para reflexão

15 DOMINGO
Ana Maria Los Angeles A Cabrera
Natalia Cleto Silva
Tadeu Luís Macarini

16 SEGUNDA
Ademir Ferreira Borges
Guilherme Fernandes Silva
Lucas Gabriel Lopes dos Reis

17 TERÇA
Aline Roberta Neves
Manoel A. do Nascimento

18 QUARTA
Andreia Nunes da Silva Gomes
Heloisa Carolina Carvalho Dias
Jose Carlos Gomes
Sonia A. Nery Bernardino
Suely Therezinha Morante Grattão
Tauane de Souza Marques
Walter Rodrigues Medeiros Junior

19 QUINTA
Agenor Carneiro Carvalho Junior
Davi Souza Pamplona
Maria de Fatima Romão Hretiuk
Maria Eunice Eduardo
Tahcielle Aline Munhoz

20 SEXTA
Amanda Motta Marinho
Arthur Vinicius de Menezes
Cilonice Pereira Santos Antunes

21 SÁBADO
Ingrid Maiara R Oliveira
Janaina Peralta Carvalho Condo
Lucineia Anelli

Agenda

Aconteceu

Acredito que Ele continua fazendo e trabalhando dia a dia em nossas vidas, 
nos moldando, construindo e nos fortalecendo cada vez mais, para que o nosso 
caráter seja parecido com o de Jesus. O nosso propósito aqui na terra é levar o 
plano de salvação e a nossa missão começa aqui, na nossa cidade!

Testemunho:

                                                  Kawana Queiroz

 O acampamento de jovens foi simplesmente incrível! Tivemos a 
oportunidade de aprender sobre missões urbanas e de vivenciar mais do cuidado e 
amor que o Pai tem pra nos oferecer. Creio que Deus fez grandes coisas na vida de 
todos que estavam presentes, mas ainda não acabou. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS

II Tessalonicenses 3:5
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