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Jovem Cazaque
Dana* é mais uma jovem com deficiência auditiva que
aceitou Jesus como seu Salvador, no ano passado.
Seus pais descobriram sua nova fé, por isso, a
expulsaram de casa. Eles não foram violentos, não
bateram nela e nem a amaldiçoaram, apenas se
recusaram a aceitar a presença dela na família. A
jovem está muito chateada, não por que foi
expulsa, mas por que os pais não querem se
converter ao cristianismo também.
Ela disse que está orando pela vida deles, para que encontrem o
verdadeiro caminho, como ela encontrou. Dana tem enfrentado a
discriminação dupla na sociedade cazaque, primeiro por ser surda e,
agora, por ser uma seguidora de Cristo, o que não é permitido em seu
país. A pressão da comunidade islâmica sobre os cristãos é alta e uma
legislação mais restritiva foi adotada com cristãos.
A conversão ao cristianismo é uma questão que desencadeia uma
forte reação por parte dos muçulmanos. O Estado proíbe qualquer
religião que não seja considerada “tradicional” e que não seja
reconhecida por lei. Ore pelos cristãos no Cazaquistão, ore pelos jovens
e ore para que mais pessoas encontrem o Caminho.
*Nome alterado por motivos de segurança.
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Eudes Dias

"E o que de minha parte ouviste, através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e
também idôneos para instruir a outros" (II Timóteo 2:2).
Algum tempo atrás, um pastor, em sua
meditação, fez a seguinte afirmação: "eu posso
não ter uma imagem atraente; eu posso não ter
talento musical ou outros talentos geralmente
associados com o 'sucesso ministerial'; eu
posso não ser um grande orador; mas uma
coisa eu posso ser: eu posso ser fiel àquele que
me chamou".
Esse é um sério desafio para todos nós que estamos
envolvidos/as no serviço cristão. Fidelidade é uma
característica que tem sido muito menosprezada e depreciada
nos nossos dias.
O texto acima é apenas uma pequena parte das instruções
que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo a respeito da
preparação da próxima geração de testemunhas de Jesus. É
digno de nota que o apóstolo enfatize apenas uma
característica: a fidelidade. A tradução portuguesa preferiu o
termo "fiel". Já as traduções inglesas, em sua maioria, usa a
palavra "confiável".
Através da história da Igreja cada geração teve servos/as
fiéis; confiáveis, que se envolveram com fidelidade no
testemunho da mensagem cristã. Nossa geração também
necessita de servos/as assim.
Você é um/a deles/as? Você é fiel? Ministra fielmente,
semana após semana a palavra de Deus? Defende com firmeza
o depósito da fé confiada aos santos? As pessoas sob os seus
cuidados podem, de fato, contar com você?
"Assim, pois, importa que os homens nos considerem
como ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de
Deus. Ora, além disso o que se requer dos despenseiros é que
cada um deles seja encontrado fiel" (I Coríntios 4.1-2).
O ser humano tem a odiosa tendência de ser infiel.
Portanto, nossa fidelidade é sempre um reflexo da fidelidade
do nosso Senhor: "Se formos infiéis, ele permanece fiel;
porque não pode negar-se a si mesmo" (II Timóteo 2.13).
Tenha um abençoado tempo de Páscoa.
Bispo João Carlos
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Agenda

Agenda
10 de Abril – Reunião da CLAM
Lembramos os Cordenadores de Ministérios da reunião da CLAM, às 19h30 na sala
20.
14 de Abril - CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA 2017
O tradicional café da Páscoa será nas dependências de nossa Igreja. Pegue seu
convite ao final dos cultos!

Pastoral
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Metodista do Chamonix inaugura cultos noturnos!

09 DOMINGO

A Igreja Metodista Jardim Chamonix, desde domingo, 1º Abril conta com o
culto noturno. Os trabalhos desse ponto missionário, mantido pela IMCL, na Zona
Leste de Londrina iniciaram em dezembro de 2014.
Anteriormente os cultos de celebração eram realizados no período matutino.
Em sua primeira versão, ocorriam mensalmente com um café da manhã e a
celebração da Santa Ceia. Logo em seguida, implantou-se o modelo tradicional
semanal onde a Santa Ceia era servida no último domingo do mês.
Com essa mudança a Santa Ceia passará a se realizar no segundo domingo de
cada mês. Como em todos os trabalhos metodistas, as crianças também recebem
edificação em sua linguagem.
Para Tatiane Soares do Santos a mudança no horário foi benéfica. “Foi ótima a
mudança de horário para as 19 horas. Muitas vezes de manhã tínhamos que sair
apressados por terminar no horário do almoço, no novo horário podemos ter um
momento de comunhão com os irmãos após o culto, considero o horário ideal”,
comemora. O último Culto foi ministrado pelo Pr. Don Carlo, que é responsável pelo
Ponto.
A Igreja Metodista Jardim Chamonix fica localizada na Rua Mário Bonalumi, 370 –
Jardim Chamonix.

10 SEGUNDA
11 TERÇA
Sueli Aparecida Mazini Coelho
12 QUARTA
13 QUINTA
Alda Dias da Silva
Eunice Oliveira Moreira
14 SEXTA
Angélica Pereira Souza Fornaciari
Paulo Henrique R. Portugal
Julio Cesar Novaes de Carvalho
15 SÁBADO
Mariana Santos Antunes
Cristiane Alzira Domingues Rocha

28 – 30 de abril – Encontro com Deus
É um verdadeiro Encontro com o Senhor, onde somos ministrados,
curados e restaurados pelo poder do Altíssimo. Neste tempo vemos
e sentimos a presença e o manifestar da sua glória! Inscrições ao
final dos cultos com os laranjinhas ou na recepção da Igreja.
Investimento R$ 120,00.
30 de Abril e 01 de Maio - Piquenique da Família
Está chegando o nosso tradicional piquenique da família. Acontecerá na Chácara da
IMCL nos dias 30 de Abril e 01 de Maio. Para acampar com as crianças no dia 30,
terá um investimento de R$ 15,00 e para ir somente no dia 01 de Maio, o valor é de
R$ 10,00. Garanta seus convites na secretaria.

Recados
Choro Novo
Nasceu em 03/04/2017 a linda Flávia Prado Hayashi, com 3,150Kg e
50cm. Primeira filha do casal Flávio e Thatiana Hayashi. Parabéns aos
papais pela benção!
Cantina Missionária
Abençoe a missão, saboreando um delicioso hambúrguer nos Cultos de terçafeira! Todo o valor arrecadado é direcionado para missões.
Curso Mulher Única
Iniciaremos novas turmas do Curso Mulher Única, você que ainda não fez,
te convidamos à participar! Informações e inscrições com Patrícia 99128-6897.

Texto para reflexão
Provérbios 15:31-32

