
08 de Janeiro de 2017    02/2017

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
Domingo às 19h30 - 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

ESPERANDO NO SENHOR

“Espera no Senhor, anima-te. Ele fortalecerá teu coração” 
(Sl 27:14)

Nós gostamos e preferimos respostas e 
soluções rápidas para as nossas perguntas e 
nossos problemas. Quase todas as pessoas são 
assim. Porém, precisamos aprender a seguinte 
lição: para Deus não existem emergências. Ele 
nunca é pego de surpresa. Por isso a paciência 
é algo muito importante na nossa vida.

George Muller disse:

“Você nunca precisa dar um passo no escuro. Se você dá 
um passo no escuro você está cometendo um erro. Então 
espere! Espere até que você tenha luz. Se você esperar 
pacientemente, com fé, com expectativa, você perceberá que 
a espera não foi em vão. E que o Senhor provará que Ele é um 
Conselheiro sábio e bom”. Esperar em oração nunca é tempo 
perdido.

Algumas razões porque precisamos aprender a esperar em 
Deus:

1. Esperar em Deus nos ajuda a conhecê-lo melhor.

Para conhecer uma pessoa você precisa gastar tempo com 
ela. Moisés gastou quarenta dias com Deus no monte Sinai e 
depois orou: “Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, 
rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu 
te conheça, a fim de que eu continue a achar graça aos teus 
olhos” (Dt 33:16). Deus respondeu à oração de Moisés. 
Ninguém conheceu Deus face a face como Moisés. “E nunca 
mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o 
Senhor conhecesse face a face” (Dt 34:10). E ninguém 
recebeu orientações tão detalhadas quanto Moisés.

2. Esperar em Deus fortalece a nossa fé e gera 
paciência.

Isaías 28.16b: “… aquele que crer não se apressará”. O 
mundo pode estar em polvorosa, mas o seu coração estará 
descansado no Senhor. O coração aprende a aquietar-se: “Ó 
minha alma, espera silenciosa somente em Deus” (Salmo 
62.5).

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

O projeto tem como missão dar 

suporte e preparo ao cristão 

perseguido dos países 

mulçumanos, fortalecendo a fé em 

Cristo através do ensino, respeito e 

do genuíno amor ao único Deus 

vivo. Formado por pessoas da área 

da saúde, esportes, psicologia ou 

outras áreas com o dom de ajudar 

com seu conhecimento adquirido 

na vida acadêmica. Todo o projeto 

é voltado para a pregação da 

Palavra e ensinamento bíblico.

Informações com Breno

(43) 9912-0404

brenofrachid@gmail.com

continua na pág. 02.

Compartilhamos com os irmãos alguns acontecimentos que o 
Nação da Cruz participou em 2016 e outros que acontecerão em 
2017, para que juntos possamos orar por estes propósitos. 

 
2016

O Nação da Cruz esteve presente no Encontrão 
Nacional de Jovens 2016 “Essência e Relevância” da 
Juventude Metodista. Lá ministramos uma oficina 
"Descobrindo o Islã”. A receptividade dos 
encontristas foi excelente e muitos se interessaram 
em colaborar com o Ministério. 

(http://bit.ly/encontrao_nacional)
Participamos também da Conferência “Todos os Povos te 

Louvem”. O evento aconteceu em Belo Horizonte e contou com a 
participação de Paulo Mazoni, Jeremias Pereira, Estevam Fernandes 
e Elias Dantas, além de preletores da Índia, Espanha, Alemanha, 
Líbano e Nepal. Foi tremendo o que o povo dos "confins da terra" 
trouxeram aos corações dos participantes. Foi desafiador e 
inquietante. http://bit.ly/todos_os_povos

 
Acontecerá em 2017

Em Janeiro e Fevereiro, os nossos líderes de missão 
Eudes e Nilma Dias, estarão levando um grupo de ajuda 
ao Iraque e Jordânia. No Iraque a parada será na 
cidade de Erbil e o trabalho será no campo de 
refugiados local. Já na Jordânia, atenderemos em um 
vilarejo a 20 km da capital Amã. Em ambas cidades 

prestaremos serviço tanto médico quanto de apoio emocional a 
crianças e mulheres que sofreram abusos nas mãos no EI.

Ore pelas pessoas que se dispuseram a ir, ore pelas pessoas que 
estão lá e ore para que o Senhor continue suprindo as necessidades 
daqueles que os buscam. Deus seja louvado.

Instagram: ministerio_ndc / Facebook: @ministerionacaodacruz
Youtube: ministerio nacao da cruz MNDC / Twitter: @ministerio_NdC

Site: nacaodacruz.com / Email: parceiro@nacaodacruz.com

http://nacaodacruz.com/?nltr=MTE7NDY7aHR0cDovL3RvZG9zb3Nwb3Zvc3RlbG91dmVtLmNvbS9hbGlhbmNhL2luZGV4LnBocDs7YjUyNDc1ZjI0MWQ2ODhlZTk4NGYwMDhkMmE2ZWYzNzA%3D
mailto:parceiro@nacaodacruz.com


Férias pastorais
Pr. Fernando - 06/01 à 01/02/2017

Férias do Ministério Infantil
Nos dias 25/12/15 à 05/02/2017, o Ministério Infantil estará em 
férias. Neste período, durante os cultos, teremos alguns voluntários 
atendendo nas salinhas, somente as crianças de 4 a 8 anos. 
Agradecemos a compreensão de todos os pais!

Curso de Formação Ministerial Teológico Pastoral (CFMTP)
No próximo ano estaremos recebendo o CFMTP do CEMETRE em 
nossa Igreja. Alvo: formar liderança, desenvolver a capacidade 
pastoral, motivar para a Missão e inspirar discípulos para impactar a 
sua geração. Serão 18 encontros bimestrais, sendo na sexta-feira à 
noite e sábado o dia todo. Atenção aos requisitos:

- Ensino Médio Completo;
- 3 anos de Membro, envolvimento com a Igreja e ser dizimista;
- Recomendação Pastoral.
 Agende um horário com um dos pastores.

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro
Neste mês de Janeiro de 2017, 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 as 18h, inclusive o uso do 
estacionamento também finaliza neste horário.

0302 PastoralNotícias

Salmos 119:10

Texto para reflexão

08 DOMINGO
Yukari Luana Yamamoto

09 SEGUNDA
Rony dos Santos Alves
Edsel Fernando Cianca
Kawhanne Lima de Oliveira

10 TERÇA
Kalinka Nogueira Amorim Marrafon
João Vitor Pereira e Silva

11 QUARTA
Geni Maris dos Santos
Flávia de Melo Souza

12 QUINTA
Angela Aveiro Barreto
Ligia Durrer Fernandes

13 SEXTA
Vitor Durrer Alves
Márcia Bello Rios
Rafi Junio Blum
Andre Vagner Carvalho Franco

14 SÁBADO
Sirce Amábile Silva Alves
Débora Priscila da Costa
Gustavo Fraga de Lucas
Gabriel Calil Ruy

UM CORAÇÃO DISPOSTO A NÃO JULGAR

"E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça 
tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra 

ele, pois é o ungido do Senhor" (1 Samuel 24:6).

"Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou, hoje, nas mãos o 
teu inimigo; deixa-me, pois agora, encravá-lo com a lança, ao 
chão, de um só golpe; não será preciso segundo" (1 Samuel 

26:8).

"Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem 
haverá que estenda a mão  contra o ungido do Senhor e fique 

inocente?" (1 Samuel 26:9).

Davi tinha a certeza que a vingança pertence a 
Deus, somente Deus pode julgar.

Ele não se levantou contra Saul, porque este 
fora ungido Rei, e mesmo errado, Davi tinha 
consciência que tocar num ungido do Senhor era 

entrar em demanda com o próprio Deus. (Salmo 105:15).
Muitas vezes julgamos instantaneamente nossos semelhantes, 

mas nos sentimos injustiçados quando somos julgados por eles.
Não julgues para que não sejais julgados, pois em tempo 

oportuno nosso Senhor irá julgar os vivos e os mortos. Não se 
preocupe com o tempo, pois todo o tempo é do Senhor, e Ele, em 
tempo oportuno, saberá julgar, pois somente nEle reside a 
verdadeira justiça.

Clame a Deus pelo fortalecimento do Espírito, a fim de que tenha 
um coração misericordioso e que jamais esteja disposto a julgar ou 
impor penas ao semelhante. 

É princípio de Deus reafirmado por Cristo "Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo" (Mt 22:39).

Admar/Pr. Fernando

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! 

Recados

Pastoral

3. Esperar em Deus nos prepara para recebermos bênçãos maiores do 
que as que pedimos:

“Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se 
levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, 
bem-aventurados todos os que por Ele esperam” (Isaías 30.18). Os planos de Deus 
para nós são maiores do que os nossos próprios planos. Dê a Deus tempo para fazer 
grandes coisas em sua vida.

4. Esperar em Deus é a nossa única garantia de vitória nas lutas 
espirituais.

Satanás sabe se somos pessoas guiadas por Deus. É por isso que ele faz de tudo 
para nos confundir e nos desencorajar. Daniel recebeu uma visão de Deus. Ele não 
entendeu bem e precisava que Deus esclarecesse aquela visão um pouco mais. 
Então ele orou a jejuou por 21 dias. Aí Gabriel, o anjo, trouxe a resposta. O anjo 
disse a Daniel que suas orações haviam sido atendidas no primeiro dia. Mas forças 
demoníacas estavam impedindo que aquela resposta chegasse até Daniel. Se 
Daniel tivesse desistido de orar (esperar no Senhor) antes do vigésimo primeiro 
dia, ele não teria recebido a orientação.

Que renovemos a nossa disposição para esperar no Senhor.

Bispo João Carlos

Programa de Leitura Bíblica 
Este programa é um desafio de leitura da Bíblia durante todo o ano de 2017. Retire o 
seu na recepção da Igreja!

Reencontro com Deus
Você que já fez o Encontro com Deus e quer participar do Reencontro, prepare-
se!! Será no mês de Março! Aguarde mais informações!

continuação da pág. 01.
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