Boletim Dominical
JUVENIS, saiba mais do nosso Ministério!

02 de Fevereiro de 2020
O Conexão Vertical é o Ministério de Juvenis da nossa
Igreja. Temos Cultos preparados especialmente para
nós juvenis de 12 a 17 anos, todas as terças feiras às
19h30.
Além dos Cultos, temos os discipulados durante a
semana, com salas de meninos e meninas. Liderados
pelos jovens, os discipulados somam com o
ensinamento apresentado nas terças feiras, e
ajudam a caminhar com mais intimidade e um
melhor relacionamento com o Pai e com todos do
grupo.
Eu, como juvenil e ex-presidente do Ministério, sou
grata pelas inesquecíveis experiências,
aprendizados e amigos que fiz nos Cultos,
discipulados, acampamentos locais e regionais.
Hoje, tenho certeza que estar em um ambiente e
com pessoas que demonstram o amor de Jesus é
essencial durante a adolescência.
Gabriela Salles

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

Pastor Fernando C. Monteiro

Terça-feira às 18h30 e Sábado às 17h30
Informações com Chitão ou Nícia no fone 99825-8921

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Tiago e Daniele Califani
Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento

Igreja Metodista Central de Londrina
Domingo
09h
Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar
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

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

Obras de Misericórdia

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

Raquel Trindade Garcia

www.metodistalondrina.com.br

Células

secretaria@metodistalondrina.com.br

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

Mensagem Pastoral
PENSAR BEM, MAL NÃO TEM

Ensino

Crianças

Fique atento aos dias e horários dos discipulados!

05/2020

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

“E não vivam conforme os padrões
deste mundo, mas deixem que Deus os
transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a
boa, agradável e perfeita vontade de
Deus” (Rm 12.2).
Vivemos numa era globalizada e
tecnológica, cheia de inovações, redes
sociais, fake news, do “politicamente
correto”, onde o que era impensável a
poucas décadas atrás, agora está no
alcance de um click. São tantas mudanças que fica difícil ou
até praticamente impossível de acompanhar.
Talvez, seja por isso, que a exortação do apóstolo Paulo
sobre a nossa necessidade de deixar que Deus nos
transforme pela renovação da nossa mente, seja tão atual e
essencial para os nossos dias.
A mente é o lugar onde tem início todas as nossas ações,
ou seja, as nossas ações são resultado direto da forma como
pensamos.
Os padrões deste mundo, não são os padrões e os
princípios de Deus para as nossas vidas. Para vivermos a vida
abundante que o Senhor tem para nós, é preciso que
conheçamos a Sua palavra para que ela se torne “Rhema”.
Este vocábulo traz em seu significado o sentido de
“palavra viva”, ou seja, quando conhecemos os princípios e os
mandamentos do Senhor e os colocamos em prática, aquele
conhecimento adquirido se torna sabedoria, e essa sabedoria
traz mudança, transformação e novidade de vida para nós.
Não podemos esquecer que temos vivido um tempo de
muita agitação, de muitos compromissos e afazeres, e pouco
descanso. Esses fatores combinados fadigam a nossa mente
e o nosso corpo, e são os principais motivos para o
aparecimento de algumas doenças como a ansiedade, o
estresse e ataques de pânico, como os órgãos de saúde já
comprovam.
Como diz o ditado popular: “Mente sã, corpo sadio”. Será
que temos cuidado bem da nossa mente? O que tem povoado
os nossos pensamentos?

Eudes Dias
Continua na pág. 02
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Em Filipenses 4:8, Paulo nos da um conselho valioso de como lidar corretamente
com a nossa mente: “Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é
respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de
boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe o
pensamento de vocês”.
Bons pensamentos, geram bons sentimentos e por conseguinte boas ações.
Talvez, hoje, precisemos refletir sobre o que tem ocupado a nossa mente, e quem
sabe fazermos da oração de Davi a nossa oração, como está escrito em Salmos
139:23-24: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os
meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho
eterno”.
Pra. Flávia Helbing da Rosa da Silva

Agenda
08 de Fevereiro – Momento Devocional em Inglês
Nosso Devocional em Inglês está de volta! Excepcionalmente,
neste mês, será no segundo sábado. Esse ano teremos uma
novidade: “Tradução simultânea da Palavra!” O objetivo é ajudar na
compreensão, para aqueles que estão aprendendo o idioma. Os
demais momentos do Culto permanecem em inglês. Come praise with us!
22-25 de Fevereiro – Acampamento dos Juvenis
Atenção Juvenis!! Teremos nosso Acampamento com o tema
“Raízes”. Será na chácara da Igreja com investimento de R$ 175,00.
Inscrições e informações com Vinícius no 99678-0934.
22-25 de Fevereiro – Acampamento de Verão dos Jovens
Convidamos a juventude para participar deste momento pra lá de
especial! Será na cidade de Jacarezinho com investimento de R$
140,00. Mais informações com Beatriz no 99669-1388.
20-22 de Março – Reencontro com Deus
Vem aí! Logo teremos mais informações. Laranjinhas: Se você já
fez o Encontro, Reencontro com Deus, está inserido em grupo de
discipulado e deseja trabalhar, entre em contato com Thalita pelo
fone 99117-1606 ou Angela no 3324-7768 (período da manha).

Recados
Curso Mulher Única
Atenção Mulheres! Em Março iniciaremos novas turmas! As
inscrições estão abertas. Para mais informações e inscrições, entre
em contato com Maria Helena no 99905-3229.
Férias do Ministério Infantil
O Ministério Infantil está em recesso. Retornaremos no dia 09 de
Fevereiro!
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O PODER DA RESSURREIÇÃO
A Ressurreição do Sustento
Em Lucas 7:11-17 conta a história da
ressurreição do filho de uma viúva. Na sociedade
daquela época, uma mulher viúva sepultando
seu único filho era considerada merecedora da
desonra e até do castigo de Deus. A viúva perdeu
todo seu sustento: material, afetivo e familiar.
Estava desamparada na vida. O encontro com
Jesus foi transformador. O Senhor “vendo a, ...se
compadeceu dela e lhe disse: Não chores!
Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que
o conduziam, disse: Jovem, eu te mando:
levanta-te!” Jesus o restituiu a sua mãe. Jesus
restituiu o sustento e a felicidade para aquela mulher. O poder da ressurreição
restitui em nossas vidas as forças espirituais, o sustento, a felicidade. O encontro
com Jesus gera mudança em todas as áreas de nossas vidas (II Co 5:17). Ele É a
última resposta. Só Ele tem a última palavra.

03 DOMINGO
Aline Rossi
Karla Patrícia Amaral Oliveira
Márcia Ribeiro Malmegrin Tolomeu
Patrícia Mara Santana
Sonia da Silva Pedroso
Vinicius Cascione Silva

04 SEGUNDA
Aparecida Amélia Machado dos Santo
Jorge Augusto Polverini
Maria Isabel de Andrade
Thalita Prado Flavio Rodrigues
05 TERÇA
Ana Claudia Silva
Ivonete Romero Gonçalves
Julia Alves de Lima Miranda

A Ressurreição da Bênção
O livro de I Reis 17:17-24 fala da ressurreição do filho da viúva de Sarepta em
Sidom. Deus mandou Elias ir a Sarepta em Sidom para ser sustentado por uma
viúva. Como era uma viúva muito pobre e devido a grande seca que se abateu em
Israel, não tinha como o sustentá-lo. Contudo, obedecendo a palavra de Elias, ela
apanhou o último trigo e o último azeite e fez um pão para o profeta (11-16). Neste
ato de fé, ela recebeu a prosperidade : “Da panela a farinha não se acabou, e da
botija o azeite não faltou, segundo a palavra do SENHOR, por intermédio de Elias”.
Contudo, depois deste milagre, o filho da viúva adoeceu e morreu. Ela colocou a
culpa em Elias, mas ele simplesmente tomou o garoto em seus braços e o levou para
a cama. Ali, deitou-se três vezes sobre o menino e orou a Deus dizendo : “Ó SENHOR,
meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele”. O menino
ressuscitou e Elias o restitui a sua mãe. Este garoto era a única benção que esta
mulher possuía. O poder da ressurreição restituiu a benção em sua vida. Somente
Jesus Cristo tem o poder de restituir a verdadeira benção em nossas vidas.
A Ressurreição Espiritual
Paulo teve um encontro com Jesus (Atos 3:8). Ele era um grande religioso,
mas estava morto espiritualmente. Após sua conversão teve a graça de aprender o
Evangelho diretamente com Jesus. Em Gálatas 1:11-19, ele relata esta experiência.
Paulo diz que seu Evangelho não foi segundo o homem, pois teve a revelação direta
do Senhor. Era extremamente zeloso pela religião de seus pais, mas foi chamado
pela graça e teve a ressurreição espiritual.
Após a revelação dada por Jesus, se transformou no pregador dos gentios,
sendo fiel ao chamado de Deus. Foi ressuscitado espiritualmente para levar o poder
da ressurreição ao mundo. Em Cristo estamos ressuscitados e sentados em lugares
espirituais (Efésios 2:6). Precisamos apenas testemunhar da graça e fazer novos
discípulos e discípulas para Jesus. Nossa missão é levar esta ressurreição a todos os
homens e mulheres, assim como o apóstolo Paulo.
O Evangelho de Deus só é poder para ressurreição quando é anunciado,
pregado e ensinado. Nossa missão é trazer vidas a Cristo. Precisamos ter o ardor
missionário. Nosso desejo diário deve ser testemunhar a graça de Cristo em todo
tempo. Vidas estão esperando pela ressurreição e não podemos ficar parados.
Extraído e adaptado.

06 QUARTA
Danielle Lima Guarnieri
Gabriel Rodrigues da Silva
Matheus do Nascimento Bataglia
07 QUINTA
Abner Cachone Marques
Elder Pereira dos Santos
Giulia de Salles Rocha
João Rodrigues Filho
Laura Chueire Cianca
08 SEXTA
Giovane de Souza Borgueti
Stela Maris Zequim Bressan
09 SÁBADO
Aline Siqueira Pedroso
Francisco Ávila
Igor Henrique Fernandes Matos
Ilda Nunes Rato
Osmar da Silva de Andrade

Texto para reflexão
I Pedro 2:9

