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Nação da Cruz
Ataque químico na Síria pode ter atingido região cristã
O primeiro ataque bélico dos Estados
Unidos, com mais de 50 mísseis, contra a
conhecida Base Militar Al Shayrat, em Khan
Seikhoun, foi uma retaliação pelo ataque
químico na Síria contra civis, no início da
mesma semana, onde mais de 80 pessoas
morreram, entre elas várias crianças.
Lembramos que a região atingida pelo ataque químico já tinha algumas
áreas livres do Estado Islâmico e os cristãos já estavam repovoando alguns
bairros e reabrindo igrejas.
Infelizmente, esse cenário pode mudar o rumo da história mais uma vez,
pois quanto mais conflitos e instabilidade, mais os extremistas reforçam sua
presença no país.
Ore por essa nação, pelos cristãos perseguidos que vivem nessa região e
pelos governantes envolvidos.
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Música

Entre os dias 9 e 18 de Abril, o Pr Don Carlo e o Irmão Enrique Molina,
estiveram, junto com irmãos de outras regiões, participando do Acampamento
Nacional da Ig. Metodista na Venezuela. Agradecemos a Igreja pelas orações, e
pedimos que não parem de orar pelo povo Venezuelano.

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

Gabriel de Freitas Soares
Homens e AMAS

Igreja Metodista Central
Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
www.metodistalondrina.com.br

Descanso Pastoral

secretaria@metodistalondrina.com.br
Segunda-feira - Pr. Don Carlo
pastordoncarlo@hotmail.com
.

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
.

Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

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
SIGNIFICADO PRÁTICO DO DISCIPULADO
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Hoje iremos compartilhar sobre o significado
prático do discipulado. Vamos discorrer sobre o que o
discipulador deve fazer de maneira prática para formar
seus discípulos. Tomaremos como base sempre a
palavra de Deus, e iremos ver o que Jesus fez de 12
homens simples, indoutos, naqueles que deram início
na propagação do evangelho pelo mundo.
Jesus é o mestre, Ele reservou seus melhores
momentos, melhores pregações, suas melhores
explicações, melhores exortações quando estava com
seus discípulos. Um pontos importantes na maneira de
discipular de Jesus
Jesus orava por e com seus discípulos quando
lhes falou da importância da oração.
Discípulos são gerados com oração e jejum, não
somente através de reuniões semanais de
acompanhamento, para ter discípulos é preciso orar por
eles. Para se formar um discípulo primeiramente devese orar por revelação, para que eles tenham revelação
da palavra de Deus, que tenham seus ouvidos
espirituais abertos, que possam responder a Deus, para
que vençam as tentações, para crescerem
espiritualmente, e para que gerem outros discípulos. É
preciso também se apresentar como modelo de oração
dando valor à mesma. (Jo 17.1-26; Lc 11.1-4).
No texto acima podemos ver que Jesus orava por
seus discípulos, rogava por eles e também os ensinou a
orar. O que despertou o desejo nos discípulos de
aprenderem a orar? Eles viram Jesus orando!
É preciso ter em mente que para alcançar o alvo do
discipulado de gerar discípulos para Cristo, leva tempo,
Jesus andou com seus discípulos por 3 anos, mas
principalmente tempo investido em oração. O
continua na pág. 03
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Agenda
02 de Maio – XV Encontro Nacional de Mulheres Metodistas à distância
Será às 14h30 no salão social. Convidamos você mulher para participar deste
momento abençoado. Mais informações com Ester 98417-8603.
04 de Maio – Momento Mulher
Venha participar deste momento especial somente para as
mulheres. Com o tema: ‘‘Mulher e Aparência: Aparência é muito
importante?’’ estaremos reunidas no Salão Social da IMCL às
19h30. Sua presença é muito importante!
13 de Maio – Retorno King's Kids
Estamos retornando cheio de inovações! O nosso retorno será
comemorado em família! Pedimos a participação dos pais para
apresentarmos as novidades. Será das 15h às 17h no salão social.
Venham com seus filhos de 07 a 11 anos.
14 de Maio – Café das Mães
O tradicional Café especial do Dia das Mães está chegando! Será às 8h no salão
social. Agende esta data mamãe e participe! Os convites serão entregues nas
salinhas para as crianças. Informações com Flaviana 99617-3125.
Curso Mulher Única
Iniciaremos novas turmas do Curso Mulher Única, você que ainda
não fez, te convidamos à participar! Informações com Patrícia pelo
fone 99128-6897.
15 de Junho - Churrasco Missionário
Vem aí nosso churrasco Missionário! Será na chácara da Igreja em
15 de Junho, das 12h às 14h. Adquira seu convite e abençoe as
viagens missionárias. Convites na recepção da Igreja ou com o
Betão pelo fone 99957-0438.

Anotações

discipulado de maneira prática deve haver oração do discipulador pelos
discípulos.
A vida de oração do discipulador e o comprometimento que o mesmo
tiver com a oração, refletirão na vida dos seus discípulos! Mt 7.20 "Pelos
seus frutos os conhecereis".
Jesus formava o CARÁTER de seus discípulos
O alvo do discipulado é formar o caráter de Cristo na vida dos
discípulos. Esse tipo de caráter somente os filhos de Deus podem ter. O
caráter está associado a dois aspectos básicos: Os valores e o
comportamento.
Caráter - Os valores falam do que a pessoa acredita e valoriza - se
alguém acredita que mentir não é errado, então vai mentir. Transmitir
valores é ensinar o padrão da Palavra de Deus. O discípulo é alguém que
pensa e age como Cristo, isto é, de acordo com a Bíblia sagrada.
Se a Bíblia diz que o sexo é para ser compartilhado no casamento,
isso é o que cremos e praticamos. São os valores que definem nosso
comportamento, pois um reflete o outro. A transformação do caráter
deve acontecer de dentro para fora - à medida que uma pessoa tiver sua
mente transformada pela Palavra de Deus, seu comportamento também
mudará.
Uma ferramenta muito importante na formação do discipulado é a
disciplina. Disciplinar não é apenas advertir; às vezes é preciso que haja
conseqüência para um erro ou pecado. Quando o discípulo não aprende
pelo ensino, aprende pela correção. É muito importante que se tenha um
padrão definido para a obra e regras para o discípulo.
Jesus foi taxativo ao dizer "Seja o vosso dizer, sim, sim e não não!"
(Mt 5.37). Um traço importante do e no discipulado é a transparência, ou
seja, um vida livre de acusação, baseada na verdade que é a palavra de
Deus (1 Tm 4.12).
Quando Jesus foi visitado por Nicodemos, Jesus não se deixa
intimidar nem persuadir pelo fato de Nicodemos ser quem é (Jo 3.1-7).
É de nossa responsabilidade alertar, avisar, confrontar nossos
discípulos sobre o risco iminente da morte espiritual, da condenação (Ez
33:1-9).
Se você, por um acaso, sente que não tem condições de lidar com
algum tipo de problema que possa surgir na vida de seus discípulos, é
importante que você não os deixe enganados e os oriente a buscar uma
ajuda pastoral, mas isso não te dá direito de dizer que o que é errado,
deixa de ser errado!
Pr. Lindomar Nascimento
Colaboração José Roberto Ribeiro

30 DOMINGO
Amanda Vanessa Prestes Gomes
01 SEGUNDA
Genésio Pereira Carvalho
Paulo Henrique da Silva
Julio Toshio Akagui
Clair Torres de Oliveira
Eliana Panisio Scalassara
02 TERÇA
Thiago Vinicius Belo Borges
Isabella Belo Borges
03 QUARTA
04 QUINTA
Henrique Vicente Neto
Michele A Castro
05 SEXTA
Juciene Cachione Franco dos Santos
Vanderlei Marques de Souza
Viviane Vernilo dos Santos
Ana Julia Gonçalves
Fernando Carlos de Barros
06 SÁBADO
Viviane Vitor Barrozo Garcia Cid
Rita de Cássia Rodrigues Oliveira

Texto para reflexão
Eclesiastes 12:13

