
09 de Outubro de 2016    41/2016

Fernando Cesar Monteiro
Don Carlo Rodrigues Reina

Ruth de Assis da Silva

Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Boletim DominicalNação da Cruz

Segunda-feira - Pr. Don Carlo
pastordoncarlo@hotmail.com
.
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
.
Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

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

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

www.metodistalondrina.com.br

secretaria@metodistalondrina.com.br

Domingo
09h Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h 2º Culto
20h 3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus
14h30 Tarde da Restauração

Sexta-feira
20h Reunião dos Homens

Sábado
20h Culto dos Jovens
20h Culto da Família (2º do mês)

Terça-feira
14h Discipulado p/Mulheres

15h Trabalhos manuais p/Mulheres

19h30 Culto de Oração,   
Libertação e Cura
19h30 Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Igreja Metodista Central

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h

Agende um horário na secretaria da Igreja
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Mensagem Pastoral

Pontos Missionários e Campo Missionário:

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Quinta-feira às 20h - Culto

P.M. - Jardim Chamonix
Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Quarta-feira às 20h - Culto

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto

Nova York, 11 de setembro de 2001. Osama Bin Laden e a 
Al Qaeda entram em cena para mudar a conjuntura mundial. 
As opiniões em relação ao oriente médio recrudescem. E o 
mundo passa a conhecer a nova faceta do Islã: o radicalismo. 

Após o 11 de setembro, grupos radicais islâmicos como: 
Boko Haram, Al Shabab e Estado Islâmico, eclodiram 
demonstrando o lado mais perverso do fundamentalismo 

religioso. Por onde passam deixam um rastro de violência, eliminando todos 
aqueles que se opõem a fé islâmica, incluindo milhares de cristãos. Hoje, o 
cristianismo representa a maior parcela da população mundial seguido do 
islamismo. Contudo a projeção para 2050 é de um crescimento exponencial 
do islã. O que torna ainda mais preocupante a situação da igreja perseguida 
pelo mundo. Mas ainda há esperança para aqueles que são perseguidos por 
sua fé em Jesus. O Ministério Nação da Cruz nasceu na Igreja Metodista 
Central de Londrina com o objetivo de dar suporte e preparo aos cristãos 
perseguidos, dos países muçulmanos; fortalecendo a fé em cristo através do 
ensino, respeito e amor genuíno de Deus. O Nação da Cruz baseia-se em 2 
pilares: missões evangelísticas e profissionais e; a criação do Centro de 

Apoio ao Refugiado Cristão. A atuação do Ministério se 
concentra nos pontos missionários presentes em 10 
países: Egito, Iraque, Argélia, Marrocos , Jordânia, 
Tunísia, Síria, Iêmen, Afeganistão e Líbano. Por meio 
das missões evangelísticas o nação da Cruz pretende 
agir no cuidado com o próximo, despertamento 
espiritual, intercessão, pregação da palavra de Deus e 

ensinamento bíblico. Nas missões profissionais o foco é a ajuda ao próximo 
por meio do conhecimento acadêmico em áreas como saúde, esporte, 
psicologia entre outras.

Com o CARC- Centro de Apoio ao Refugiado Cristão - o objetivo é dar 
apoio psicológico, espiritual e humano àqueles que sofrem com as feridas da 
perseguição. Além de oferecer ensino teológico para a formação de futuros 
missionários. Com estas propostas o Ministério visa desenvolver um trabalho 
íntegro, confiável e digno da Palavra de Deus. Sempre prezando pelo 
respeito e amor ao próximo em princípios baseados na Bíblia sagrada. Sob a 
graça de Deus e em parcerias com igrejas do oriente médio como Copta e 
Ortodoxa, nós cremos que juntos podemos fazer muito mais pela igreja 
perseguida. Ore pelos cristãos perseguidos nos países muçulmanos. Ore 
pelos missionários deste ministério. E seja você também um parceiro Nação 
da Cruz: parceiro@nacaodacruz.com / www.naçãodacruz.com.br

Breno Rachid

Reforma do Prédio de 

Educação Cristã

Você pode participar 

ofertando para a compra, ou 

doando um dos itens abaixo:

- Tintas para parede, janelas 

e piso externo

- Lixa e fita crepe

- Material hidráulico e elétrico

Informações na administração

COMPREENDENDO AQUELES PERÍODOS ÁRIDOS

“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)

Provavelmente nenhuma outra coisa 
aborrece o cristão tão completamente como o 
problema daqueles áridos períodos que lhe 
sobrevêm ocasionalmente, não importa quão 
fielmente ele procura obedecer a Deus e andar 

na luz. Ele não pode predizê-los nunca, nem os pode explicar. E 
aí está a sua dificuldade.

Pode consolar a quem se acha em meio a um deserto 
emocional, saber que a sua experiência não é única. Os mais 
amáveis e puros santos cujos os pés já agraciaram esta terra 
encontraram-se alguma vez ali. Os livros de devoção que têm 
chegado até nós do passado têm, quase todos, pelo menos um 
capítulo que trata daquilo que alguns deles chamam de 
“aridez” na vida cristã. A palavra mesma nos tenta a sorrir com 
simpatia, pois com muita perfeição descreve a experiência que 
tantos de nós conhecemos mais que bem. O nosso coração se 
sente “árido” e nada que possamos fazer trará a chuva. 
Durante essa sequidão é bom saber que essa tem sido uma 
experiência comum entre os santos.

Uma razão para o nosso pesar em tais ocasiões é o 
conhecimento de que o pecado é uma causa de aridez na vida; 
naturalmente raciocinamos que o pecado traz sequidão e nós 
estamos sofrendo um período árido, e então só temos que ser 
culpados de pecado, saibamos ou não qual. O modo de lidar 
com o problema é lembrar que o pecado não é a única causa de 
sequidão. Se depois de um exame honesto das nossas vidas 
estivermos seguros de que não estamos vivendo num estado 
de desobediência e de que nenhum pecado passado ficou sem 
ser perdoado, podemos eliminar o pecado como a causa da 
nossa condição árida.

Não honrarmos a Deus, nem a nós mesmos, se supomos 
que pecamos quando não o fizermos. Na verdade caímos 
direto nas mãos de satanás se aceitamos a mórbida sugestão 
de que algum ponto das misteriosas profundezas da nossa 
natureza tem que haver algum pecado que está desagradando 
a Deus e fazendo-O esconder de nós o Seu rosto. Ao que Deus 
purificou não devemos chamar impuro; fazê-lo seria 
incredulidade.

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Células

Alexandre Brianez

Jurandir Sérgio de Souza

Secretaria e Administração

Eudes Dias

Tesoureiro

Gabriel de Freitas Soares

Comunicação e MKT

Flaviana F. de Souza

Crianças

Manoel Nascimento e
Maria Rita Silva

Diaconia

Rita de Cassia R. Oliveira

Ensino

Ministério Pastoral

Família

Mayumi Sato

Intercessão/Libertação

Aline Siqueira Pedroso

Juvenis

Ricardo V. de O. Cruz

Música

Nelson Luiz

Missões

Rosmeire Pereira da Silva

Mulheres

Everaldo Bernardino

Homens e AMAS

Raquel Trindade Garcia

Obras de Misericórdia

Jovens

Mylle de Melo Souza

continua na pág. 02
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Texto para reflexão

HOJE - Oferta Missionária Regional 
Com amor pela missão de Plantar Igrejas, hoje, temos a oportunidade de 
ofertar! Um ato de amor que nos leva a semear nos projetos missionários 
da 6ª Região (Paraná e Santa Catarina). Toda a oferta será destinada para o 
Avanço Missionário, um desafio que através das nossas ofertas e orações, 
contribuímos para que o Reino venha crescer e florescer. Coloque seu 
coração na missão!

14 à 15 de Outubro – Seminário de Oração e Libertação
Com o Tema: “O que a Libertação e a Cura Interior tem 
a ver comigo?”, ministrado pelo Pr. Wendell Conde da 
Metodista de Congonhinhas. Investimento de R$ 
10,00. Faça sua inscrição hoje ao final dos Cultos! Mais 
informações com Mayume pelo fone: 9622-0100.

16 de Outubro – Festa e Culto Especial do Dia das Crianças
Venha para nossa festa especial! Será no Cultinho das 
18h. Traga um amigo(a) para festejar com você no 
próximo Domingo!

21 à 23 de Outubro – Encontro de Mulheres
Com o Tema: “Cuidando das emoções”, teremos nosso 
Encontro Distrital especialmente para Mulheres! Será 
no Hotel Londri Star, com a ministração do Bispo João 
Carlos e da Pastora e Psicóloga Angela Pierangeli. Não 
deixe para última hora, as vagas são limitadas! 
Investimento R$ 300,00 (2 X 150,00).

Mais informações pelos fones: 9128-6897/9109-3192/9646-5916 ou 
nancytesouraria@outlook.com.br

 Choros Novos 
Nasceram em 13/09/2016 os lindos bebês, Samuel 
Moura Souza, com 1,995Kg e 40 cm e Benjamin Moura 
Souza, com 1,780Kg e 40 cm. Parabéns aos papais José 
Roberto e Marli Souza, pela dupla benção com que 
foram agraciados!

E no dia 04/10/2016, nasceu o lindo Thales Goreske 
Fabiani, com 3,175Kg e 49 cm. Primeiro filho do casal 
Alexandre e Melissa Fabiani. Parabéns aos papais por 
este presente!

Viagem Missionária ao Paraguai 2017
As inscrições já estão abertas. Informações com 
Everaldo pelo fone: 9629-8539

09 DOMINGO
Micheli Rosanelli Niedermaier

10 SEGUNDA
Cesar Oliveira dos Santos

11 TERÇA
Eduarda Cardamoni Pelisson
Juliana Macedo Braga

12 QUARTA
Ruy de Almeida Barros Junior
Edna Rocha

13 QUINTA
Elaine Cristina Davanzo
Lucas Ocampos Rodrigues Reina

14 SEXTA
Priscila Lopes Chang

15 SÁBADO
Ivanilda Godinho de Souza

Recadastramento de 

Membros

Se você não fez o 

recadastramento em 2015 no 

novo sistema, pegue a ficha na 

recepção da Igreja e atualize 

seus dados! 

“A religião”, dizem os teólogos, “jaz na vontade”. O que a nossa vontade se 
dispõe a fazer é o que realmente importa afinal. A aridez nada tem que ver com a 
vontade. “Se alguém quer”, disse Jesus; Ele não disse “Se alguém sente”. O 
sentimento é o toque da emoção sobre a vontade, uma espécie de 
acompanhamento musical à atividade do viver e conquanto seja na verdade muito 
agradável marchar para Sião com a banda tocando, de modo nenhum isto é 
indispensável. Podemos trabalhar e andar sem música e, se temos fé verdadeira 
podemos andar com Deus sem os sentimentos.

Normalmente podemos esperar que algum grau de gozo espiritual esteja 
presente a maior parte do tempo. A comunhão com Deus é tão deliciosa que não 
pode senão dar grande medida de alegria; mas agora estamos falando daquelas 
ocasiões em que a alegria se desvanece e a presença do Senhor é sentida apenas 
fracamente ou não o é absolutamente. Essas ocasiões exigem que exerçamos a fé. 
Os momentos de grande deleite espiritual não requerem muita fé; se nunca 
descemos do monte das bênçãos, facilmente podemos vir a confiar em nossos 
próprios deleites, e não no indescritível caráter de Deus. É, pois, necessário que o 
nosso vigilante Pai celestial retire de nós às vezes as Suas consolações interiores 
para ensinar-nos que Cristo é a única Rocha em que podemos descansar a nossa 
confiança eterna.

Sobre Obstáculos

Uma das glórias da fé cristã é que ela pode estar presente com poder eficaz sem 
levar em conta se o ambiente moral e político lhe é favorável. Basta que um homem 
disponha o seu coração para somente fazer a vontade de Deus, e será 
instantaneamente livre. Ninguém poderá impedi-lo. Se compreendermos que o 
nosso primeiro e único dever consiste em amar a Deus supremamente, e amar a 
todos, mesmo os nossos inimigos, pelo inestimável amor de Deus, então 
poderemos fruir tranqüilidade espiritual em todas as circunstâncias; ou, se as 
tribulações atormentam as nossas almas, ainda podemos repousar na profunda 
segurança de que estamos fazendo a vontade de Deus e de que Ele está aceitando 
os nossos sofrimentos como um suave sacrifício muito agradável à Sua vista.

É somente quando intrometemos a nossa vontade em nossa relação com Deus 
que ficamos em dificuldade. Quando entraçamos no esquema das nossas vidas fios 
de nossos desejos pessoais, imediatamente nos tornamos sujeitos a obstáculos de 
fora. Se misturo algum empreendimento religioso favorito meu com a vontade de 
Deus, e venho a considerar ambos como uma só coisa, posso ver-me impedido em 
minha vida religiosa. Então começarei a censurar todo aquele que se levanta em 
meu caminho e a desculpar os meus fracassos espirituais como sendo causados por 
alguém ou alguma coisa que está trabalhando para me “impedir”.

Se nos vemos aborrecidos com obstáculos externos, estejamos certos de que 
somos vítimas da nossa própria vontade. Nada pode impedir o coração que seja 
plenamente submisso e serenamente confiante, porque nada pode impedir a Deus.

Extraído do livro “A raiz dos justos”.

Agenda

Recados

Anotações
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