Aconteceu

Boletim Dominical

MAE SAE MISSIONARY FIGHT
PONTO MISSIONÁRIO LONDRINA LESTE
No último dia 23, tivemos a primeira
edição do Mae Sae Missionary fight! Um
projeto direcionado por Deus, onde toda
arrecadação será destinada aos missionários
na Thailandia.
O evento contou aproximadamente com
11 lutas de Muaythai
masculino e 3 lutas
femininas. Atletas de
Londrina, Cornélio
Procópio, Cambé e
Jataizinho se disponibilizaram e abraçaram a causa
conosco. Além do tempo de Palavra e oração, tivemos
também uma cantina missionária.
Foi um dia de comunhão, amor e missão!

01 de Dezembro de 2019

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

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Tiago e Daniele Califani
Missões

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento

Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
14h30 Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
19h30
Culto de Oração 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
20h Reunião de Cura e Libertação
Sábado
15h Kings Kids
19h Culto em Inglês (1° do mês)
20h Culto de Casais (2ª do mês)
19h Culto em Espanhol (3º do mês)
20h Culto dos Jovens
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Alexandre Brianez

Metodista Central de Londrina

Metodistacentralldna

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:
P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
Domingo - 19h - Culto
Quarta-feira - 20h - Culto
P.M. - Jd. Bandeirantes
Rua Serra do Cadeado, 190
Jd. Bandeirantes
Quarta-feira - 20h - Culto
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo - 19h30 - 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

ESTÁ CONSUMADO

Ensino

Música

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

Mensagem Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Ministério Pastoral

Igreja Metodista Central de Londrina
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Comunicação e MKT

Danilo Takamori
Homens

Everaldo Bernardino
Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Gabriela Salles
Secretaria e Administração

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

A frase “Está consumado” em
português é a tradução de uma única
palavra grega chamada Tetelestai. A
palavra Tetelestai vem do verbo
teleo, que significa concluindo,
finalizando, terminando e
completando algo. Esta palavra seria
usada por alguém que alcançou um
feito incrível como correr uma
maratona, ou escalar uma
montanha, ou mesmo enviar uma tese final de um curso
universitário. Quando a pessoa terminasse a tarefa ela
poderia usar a palavra Tetelestai.
Contudo, o sentido desta palavra vai alem de um
simples fato da pessoa estar viva e ter feito algo que gostaria.
A palavra expressa que a pessoa alcançou algo muito
importante, com muita dedicação e da forma exata que
deveria ter sido feito. Não apenas a intenção, mas o resultado
desejado foi alcançado.
Outro fato é que a palavra Tetelestai era usada no
mundo jurídico da época de Jesus, principalmente nos
tribunais da época. Desta forma a tradição diz que quando
uma pessoa fosse julgada para ir para prisão por um período
de tempo, e depois que a pessoa pagasse a pena na sua
totalidade e não desse mais nada, o juiz iria dizer que aquela
pessoa tinha pago a pena totalmente, ele diria que a pessoa
tinha pago (Tetelestai) tudo que devia daquela pena, e agora
esta livre.
Imagine uma pessoa sentenciada há vários anos de
prisão por um crime, e após todos aqueles anos na prisão, a
pessoa ouvisse o seu nome seguido das palavras Tetelestai.
Consegue imaginar o alívio e alegria que ela iria sentir?
Agora imagine uma pessoa sentenciada a morte por
causa de um crime, mas quando a pessoa foi levada para
receber a pena de morte pelo crime que cometeu, alguém
grita Tetelestai, e mostra as provas da liberação total dela.
Como você acha que aquela pessoa se sentiria?
Isto é exatamente o que Jesus fez por cada um de nós
naquela cruz.
C
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Ele não apenas perdoou os nossos pecados, ele pagou por tudo que fizemos
e que iremos fazer em nossas vidas!Não foi um perdão sem custo, ou mesmo
apenas uma palavra moral, ele tomou o nosso lugar no castigo que deveria ser
nosso, Ele morreu a nossa morte para nos libertar para uma vida eterna com o Deus
de misericórdia.
Hoje entenda, que não importa o que você fez ou mesmo quão longe você
possa ter ido de Deus. Também, não importa o tamanho ou mesmo a quantidade de
suas dúvidas e problemas, Jesus continua dizendo Tetelestai para todos aqueles que
querem ouvir Sua voz.
Ele já pagou por tudo, nós não precisamos ajudá-lo nesta tarefa, também
não precisamos sofrer a dor amarga dos nossos pecados. Jesus já pagou e pronto, e
por isso, somos libertos para viver uma vida longe do domínio do pecado, o perdão e
reconciliação que temos em Jesus nos permite desenvolver uma vida de intimidade
e liberdade com Deus.
Jesus não deixou nenhuma situação por terminar, Ele pagou tudo, Ele
completou o seu chamado e propósito até a última gota de sangue e último suspiro
naquela cruz.
Que forma maravilhosa nosso Senhor tem de expressar Seu amor para com
as nossas vidas, Ele pagou com sua vida para mostrar o quanto somos importantes
para Ele.
Hoje somos livres para viver uma vida sem condenação, busque aquele que
morreu por você e Ele vai revelar Seu amor e presença para todo aquele que buscar
o Senhor de todo coração.
Pr. Luiz Fernando Cardoso

Agenda

SAIDA MISSIONÁRIA KINGS KIDS
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01 DOMINGO

02 SEGUNDA
Ilda Lopes Ávila
03 TERÇA
Ismenia Nazareh Cardoso Lopes
Maria Fernanda Monteiro
04 QUARTA
Edilaine Aparecida Valcário
Eduardo Scheffer
Evaldo Antonio Guarido
João Luiz Nascimento de Azevedo
Joaquim Bilac Costa
Márcia Andréia Gouveia Julio
Sanamara Pacheco Barros Fonseca
Tiago Felipe Costa Califani
05 QUINTA

06 SEXTA
Ivone Aparecida Góes
Vinicius Henrique Calixto de Gouvea
Samara Neves Pereira
Juliana Rubetoso

07-08 de Dezembro – 12º Encontro de Homens
Convidamos todos os homens! Será na chácara da Igreja com
início dia 07 às 12h e encerramento dia 08 às 10h. Traga um
amigo e participe. Investimento de R$ 45,00. Inscrições e
informações com Everaldo 99629-8539, André 99126-6363 ou
Ricardo 99998-0909.

07 SÁBADO
Rosemari de Freitas

08 de Dezembro - BATISMO
Será um dia de Festa! Oremos pelos irmãos/ãs, que irão confirmar a sua decisão por
Cristo Jesus publicamente através do batismo. Um dia de cumprir a missão que
Jesus deu a Igreja: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo ...” (Mt 28:19). Informações com
Amanda no 99965-2384. Confira como foi nosso último Batismo!

Texto para reflexão
Filipenses 4:7

