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NATAL É CUMPRIR A VONTADE DE DEUS

(Lucas 1:26-38)

Natal é expectativa de que a vontade 
de Deus se renove por mais um período 
sobre as nossas vidas. É tempo de 
relembrar que em Jesus, nossa esperança 
se renova a cada manhã.

Onde aconteceu este encontro? O 
Encontro se deu no pequeno vilarejo de 
Nazaré, na região da Galiléia, ou seja, 
longe dos holofotes religiosos da época. 
Maria era virgem, prometida em casamento a José. A lei judaica 
poderia encaixá-la em adultério, passível na época de 
apedrejamento (morte). 

Aprendemos 3 aspectos com a pessoa de Maria, sobre a 
vontade de Deus se cumprir sobre e através de nós. 

2º - CORAGEM (V. 30-34)

Perspectivas do encontro do anjo 
Gabriel com Maria:

“Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria; você foi 
agraciada por Deus! Você ficará grávida e dará à luz um filho, e 
lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho 
do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi,e ele 
reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais terá 
fim". Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou 
virgem?”

O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada! 
O Senhor está com você!" Maria ficou perturbada com essas 
palavras, pensando no que poderia significar esta saudação 
(reação de temor).

A palavra coragem é muito interessante. Ela vem da raiz 
latina cor, que significa "coração".  Portanto, ser corajoso significa 
viver com o coração. A coragem ganha força quando acreditamos 
naquilo que temos aprendido e principalmente vivenciado.

1º - TEMOR (V. 28-29)

O temor de Deus não é o mesmo que o medo de um tirano 
ou de um ditador. Não precisamos temer a ira dele. Temer a Deus 
é absoluta reverência e admiração por um Deus Todo-Poderoso, o 
Criador de todas as coisas. Em Hebreus 12:28-29 diz: “Por isso, 
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela 
qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo 
temor; porque o nosso Deus é fogo consumidor” . É sobre este 
temor que aprendemos com Maria!

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

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

09h Escola Dominical
Domingo

18h 2º Culto

Culto Infantil: Salas no 1º andar

10h30 1º Culto

20h 3º Culto

Quarta-feira

14h30 Culto da Restauração
12h15 Meia Hora com Jesus

14h30    Oficina de artesanato

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

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

19h30 Conexão vertical - Juvenis

Terça-feira

Culto Infantil: Salas do 1º andar

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
19h30 Culto de Oração cura      
19h30 Culto libertação da família (4ª mês)

14h30 Discipulado p/Mulheres
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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, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo - 19h30 - Culto
Quarta-feira - 20h - 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

PÓS BATISMO

P.M. - Jd. Bandeirantes
Rua Serra do Cadeado, 190
Jd. Bandeirantes
Quarta-feira - 20h - Culto

Metodista Central de Londrina

Metodistacentralldna
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Nota de Falecimento

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro

31/12 (Terça) –  22h30 - Vigília de Ano Novo

01/01 (Quarta) - Não haverá o Meia hora com Jesus

No mês de Janeiro de 2020, devido o período de férias dos 
ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 
diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de trabalho 
dos funcionários será somente até às 18h. O uso do estacionamento 
também finaliza neste horário.

Com pesar informamos o falecimento da Sra. Tereza Moraes Pereira, 74 anos, 
ocorrido em 10/12/2019, mãe do nosso irmão Luiz Carlos Moraes. Oremos pela 
família.

Em 1 Samuel 17:40-49, vemos uma grande demonstração de coragem quando o 
filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na linha de batalha para 
enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou, atingiu o filisteu na 
testa, de tal modo que ela ficou encravada, caindo ele com o rosto no chão. 

A semelhança de Davi, Maria não fugiu da situação. Isto é coragem! Não se explica, 
se aplica! O medo e a dúvida são naturais dos seres humanos, mas isso não nos pode 
impedir de enfrentarmos a situação. 

3º - OBEDIÊNCIA (V. 38)

Que neste Natal, possamos renovar a nossa fé no Senhor Jesus, com a certeza de 
que a vontade dEle é o melhor para nós.  Para que a vontade de Deus se cumpra sobre e 
através de nossas vidas, é necessário ter: TEMOR, CORAGEM E OBEDIÊNCIA! Só assim, 
podemos “experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO

25/12 (Quarta) – Não haverá o Meia hora com Jesus

“Respondeu Maria: Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a tua 
palavra. Então o anjo a deixou”.

Férias do Ministério Infantil 

A palavra obediência significa “shamá” (hebraico), é a mesma palavra para “ouvir”, 
“obedecer” e “obediência”. (Daqui vem a Idéia do Shamá Israel (Obedece Israel!). No 
grego “hypakoē” traz a ideia de obediência, complacência, submissão, obediência em 
resposta aos conselhos de alguém. 

Pr. Guilherme Alves Simões

O Ministério Infantil estará em recesso a partir do dia 22/12. Nesse 
período teremos alguns voluntários atendendo as crianças de 03 a 08 
anos durante os Cultos. Retornaremos no dia 09 de Fevereiro.

Em 1 Samuel 15:22 diz: “Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e 
sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que 
sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros”. Maria nos ensina a 
obedecermos a vontade de Deus sobre nossas vidas.

24/12 (Terça) – Não haverá Culto de oração

29/12 (Domingo) – Teremos os 03 Cultos normalmente
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Texto para reflexão

22 DOMINGO
Francisca Maria Santos Souza
Jessica Queiroz
Karla Michelle Cardamoni

23 SEGUNDA

24 TERÇA
Jessica Martimiano da Silva

25 QUARTA
Cleonise Gubert de Rezende
Ivonete Maria da Conceição
Lesiane Arine da Silva Domingues
Maria Luiza Ducatti
Natalia Nobrega Vilela

26 QUINTA
Débora Fernanda N. Soares Luiz
Sandra Regina dos S. Nascimento

27 SEXTA
Ana Lucia Ferraz de Camargo
Fernanda Helbing da Rosa
Genilson Paulista da Rocha
José Reinaldo Palma Theodoro
Marina Monteiro

28 SÁBADO

Agenda

Recados

Aconteceu

A guerra traz confusão para todos as nações envolvidas e na Síria não é 
diferente. Porém, há um Deus que pode tornar todas as situações favoráveis para a 
expansão do reino dele. Isso tem acontecido na vida das pessoas que encontraram 
refúgio nos Centros de Esperança espalhados pelo país.

 compartilha Emma.

Além de comida e ajuda com aluguel, cristãos encontraram paz em Centro de 
Esperança.

Emma Salosian, o marido, Kivork Bedros, e os três filhos são uma das 
famílias beneficiadas pelo projeto da Portas Abertas em parceria com igrejas 
locais. A casa da família foi destruída durante um bombardeio, fechando as portas 
de um retorno para Alepo. Eles precisavam de uma renda para pagar as despesas 
básicas, como aluguel e comida. “Ouvi falar de uma igreja que distribuía comida e 
ajudava famílias com o aluguel. Então eu descobri que o pastor é um parente 
distante do meu marido e fui 
procurá-lo”, testemunha a cristã.

No local onde Emma foi 
buscar ajuda funciona um Centro 
de Esperança. Os filhos dela 
também foram integrados às 
atividades. “Quando fugimos de 
Alepo, eu perguntava a Deus: por 
quê? Por que isso aconteceu 
comigo e com minha família? 
Comecei a mudar em 2016, 
quando aceitei Jesus como meu 
Salvador e entendi como ele 
transforma tudo para o bem 
daqueles que o amam”,

Em fuga da guerra, família encontra Cristo na Síria

MINISTÉRIO NAÇÃO DA CRUZ

Isaías 58:11
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