Nação da Cruz

Você que possui
conhecimento em alguma
dessas áreas: fotografia,
filmagem, produção de
texto, arte gráfica,
designer, marketing, ou
então, você que não possui,
mas, tem facilidade e
interesse em desenvolvêlos, está convidado/a para
conhecer o trabalho do
Ministério e se juntar à nós.
Contato através do
WhatsApp: (43) 98431-9993
ou
comunicacao@metodistalon
drina.com.br

Pedimos sua atenção às nossas irmãs
perseguidas. Assim como acontece por vezes no
Brasil, a discriminação às mulheres é realidade
na grande maioria dos países.
Há alguns meses, o secretário geral da Portas
Abertas participou de um treinamento na Índia.
Cristãos do país estiveram reunidos com a
equipe local por cinco dias. O que mais o
impactou foi a irmã Nadja, de sua emoção ao
compartilhar os desafios de ser cristã em uma sociedade em que as
pessoas acreditam que “ser indiano é ser hindu”. Nadja representa
várias outras irmãs. Embora hostilizadas, elas buscam seguir fortes
e vigorosas. Muitas tentam encontrar oportunidades de superação.
Uma delas é Rebecca, viúva nigeriana cujo esposo foi morto por
extremistas. No auge de sua dor, ela relata: “Quando eu ouvi que
meu marido tinha sido morto, fiquei chocada”.
Na Síria, Halimah* diz que: “Uma crise é difícil, mas traz
oportunidades”. Ela explica que muitos homens morreram e
mulheres estão assumindo novas responsabilidades.
Hwa-Young* é outra irmã que aceitou o desafio de assumir um
trabalho cristão com mulheres norte-coreanas exiladas na China.
Neste mês, em que o valor da mulher é celebrado, as histórias
de superação dessas irmãs (e de tantas outras) em meio à
perseguição nos trazem grandes ensinamentos.
O Nação da Cruz convida você a se lembrar delas em suas
orações e a agir para que perseverem na fé. Ore pelas mulheres,
Ore pelas mulheres refugiadas, Ore pelas mulheres no Nação da
Cruz.
*Nomes fictícios.
Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Nação da
Cruz, entre em contato com Breno (43) 99912-0404.
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Fernando Cesar Monteiro
Don Carlo Rodrigues Reina
Ruth de Assis da Silva
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Missões

Nelson Luiz
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento e
Maria Rita Silva
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez
Comunicação e MKT

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
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Sexta-feira - Pra. Ruth
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Everaldo Bernardino
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

Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Sábado
20h
20h

Sexta-feira
20h
Reunião dos Homens

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

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Aline Siqueira Pedroso
Secretaria e Administração

Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto

Culto dos Jovens
Culto da Família (2º do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

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

Mensagem Pastoral
A MULHER DEFICIENTE.
O dia 8 de Março é, desde 1975, comemorado pelas
Nações Unidas como
Dia Internacional da Mulher.

Família

Ministério Pastoral

Homens e AMAS

Igreja Metodista Central
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Gabriel de Freitas Soares

Descanso Pastoral

Ministério de
Comunicação e
Marketing recruta
novos integrantes

Boletim Dominical

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mas, dia de quais mulheres estamos
falando? Das que seguem um determinado
padrão de beleza e comportamentos
predeterminados pela sociedade? Das bem
afortunadas? Das ditas “normais”? O que
teriam para comemorar as que não fazem
parte das esferas aqui mencionadas? Em
especial as mulheres com deficiência de
nossas comunidades e de nossa sociedade? Que embora
tenham alcançado significativos avanços ainda permanecem
vítimas de exclusão e discriminação.
Sim, para as que estão à margem talvez não haja muito
para festejar, Existem no mundo cerca de 300 milhões de
mulheres com deficiência, e 80% delas vivem em países
pobres. Elas são marginalizadas e invisíveis para as pessoas
que criam as políticas públicas. Seus direitos humanos são
massivamente violados, independentemente de sua idade,
origem étnica, orientação sexual, religião e outras condições;
Somam-se a isto: Um terço de todas as mulheres com
deficiência são analfabetas ou têm menos de três anos de
educação formal. Quando conseguem trabalho, seu salário é
menor do que todas as demais classes de trabalhadores.
No Livro teologia e deficiências de diversos autores, Lára
Muller ao discorrer sobre a temática da teologia e gênero
chama nossa atenção para uma gravíssima violência que afeta
mulheres e crianças deficientes. “Existem muitas mulheres e
meninas com deficiência (especialmente com deficiência
mental) sendo abusadas em hospitais por alguém da equipe de
atendimento (especialmente enfermeiros). O mesmo
acontece em lares e instituições e em suas próprias casas.
Uma das razões que torna as mulheres e meninas com
deficiência mais vulneráveis ao abuso é o fato de que há uma
grande falta de informação e inadequada educação sexual.
Casos de abuso contra mulheres e meninas com deficiência
são raramente relatados à polícia, porque não se acredita no
que elas contam”.
É fato bastante recorrente o não acreditar no que as
pessoas com deficiência falam porque os/as ditas “normais”
continua na pág. 02
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acham que podem decidir, sentir, e escolher por elas; Neste sentido quando se
apresenta o caos e as muitas injustiças também se conclama a igreja de Cristo a
combatê-las, pois nossa fé precisa ser missionária e cidadã mediante a uma prática
que promova a vida em sua totalidade.
Nesta direção temos muito por fazer, denunciando todo tipo de exclusão,
segregação e escancarando as portas de nossas comunidades nas mais diferentes
esferas para que as mulheres com deficiência possam escrever uma nova página
em suas vidas; Devemos viver a alteridade onde o outro me faz existir, entendendo
como bem disse Frei Beto: “Quem, na cultura ocidental, melhor enfatizou a radical
dignidade de cada ser humano, inclusive a sacralidade, foi Jesus. O sujeito pode ser
paralítico, cego, imbecil, inútil, pecador, mas ele é templo vivo de Deus, é imagem e
semelhança de Deus”.
Feliz dia de todas as mulheres.
Rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite e Gabriela Leite.

Agenda
Iníciamos novas classes de Fundamentos da Fé e CDV
Ainda dá tempo de participar, venha para a próxima aula às 9h
na Escola Dominical!
14 de Março – Campanha em favor das Famílias
Iniciaremos nos Cultos de terça-feira às 19h30. Participe desta campanha e
coloque sua família no altar do Senhor!
20 de Março – Convocação Concílio Local
No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da Igreja
Metodista convoco os membros da Igreja Metodista Central de Londrina à
reunir-se em Concílio Local Ordinário no dia 20/03/2017 (Segunda-feira) às
19h30 no Templo.
PAUTA:
- Plano de Ação 2017/2018;
- Calendário de Atividades 2017/2018;
- Orçamento Programa 2017/2018.
Londrina, 06 de Março de 2017.
Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente

Pastoral
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Inglês Missionário para jovens e adultos
Iniciaremos nova classe de Nível básico/intermediário, sem custos, somente do
material à parte. Inscrições na recepção da Igreja até dia 28/03/17. Mais
informações com Aline: 99994-6437.

Dia da Mulher
Comemorações ao Dia da Mulher
A sociedade de Mulheres, preparou uma semana pra lá de especial com
ministrações da Pra. Angela Pierangeli direcionadas exclusivamente à mulheres!
Em meio à muita comunhão e alegria, sentimos o amor e cuidado de Deus sendo
derramado em nossos corações.
Testemunho
Participei da semana das Mulheres, onde recebemos Palavras lindas de ânimo e
encorajamento, aceitando o trabalho de Deus e tendo determinação. Aprendemos a
ser dependente de Deus e reconhecermos que nada podemos fazer sem a presença
de dEle. Ser serva é uma dádiva! Foi muito bom!!!
Angelica Fornaciari

12 DOMINGO
13 SEGUNDA
Ricardo Gouveia Greca
Thais Cristina da Silva
14 TERÇA
Pedro Henrique de Souza
Nilma Ladeia de Carvalho Dias
Marco Antonio da Cunha
15 QUARTA
Victor Hugo Trevisan
Daniel de Oliveira
Anderson Cesar Urbano
16 QUINTA
Bruno Fedato Bressan
Jhonatan William da Cruz
17 SEXTA
Nelson Massayuki Hayashi
Maria Eduarda Zequim
Maria Ilce Mineto
18 SÁBADO
Solange Pereira Klitsk

24 de Março – Acampadentro Infantil
Para crianças de 03 a 11 anos, será na IMCL às 19h30.
Investimento R$ 30,00. Mais informações com Flaviana 996173125/3327-1926.
24 á 26 de Março - Reencontro com Deus
As inscrições podem ser feitas na recepção da igreja ou no final
dos Cultos com os laranjinhas! Investimento de R$ 120,00. As
vagas são limitadas!

Recados
Kits de Páscoa – Adoce com seu amor!
Ajude o Ministério de Obras de Misericórdia a preparar a Páscoa da Tarde da
Restauração! Colabore com chocolates, doces, balas e bombons para
montagem do kits até o dia 10/04/2017.

Texto para reflexão
Salmos 34:4

