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O Nação da Cruz traz um pouco sobre os tipos de véus e roupas usadas por mulheres
muçulmanas.
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Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Mensagem Pastoral
AUTORIDADE

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Burca: usado desde o século 18-19 em toda a península arábica. Foi instituída roupa
obrigatória no Afeganistão pelos Talibãs entre seu governo de 1995 a 2001.

Família

Ministério Pastoral
Niqab: Usado desde a antiguidade em toda a península arábica. É muito comum em regiões
conservadoras, pois consideram o rosto da mulher uma parte íntima. Na Arábia Saudita,
berço do Islã, a maioria da população acha que essa é a vestimenta mais adequada para as
mulheres.

Missões

Ministério Pastoral
Música

Chador: Usado desde o século 18 no Irã. As meninas a partir do 12 anos já começam a usar
o chador.

Ricardo V. de O. Cruz

Al-Amira: Após protestos em países árabes algumas mulheres abandonaram o Niqab
enquanto outras adotaram esse modelo. É o mais usado e o mais aceito nos países
muçulmanos.

Flaviana F. de Souza

Hiyab: Lenço que deixa somente o rosto a mostra. O nome deu origem ao francês echarpe.
Usado em todo o mundo muçulmano.

Diaconia

Shayla: Usado desde 1970 nos Emirados Árabes. É utilizado por mulheres em países não
tão radicais, mas que por se sentirem mal por estar com o cabelo a mostra e pela
obrigatoriedade da mulher de cobrir o cabelo para entrar na mesquita
decidiram adotar esse lenço.

Obras de Misericórdia

Ore para que as mulheres que usam suas vestimentas por medo ou imposição
possam ser libertas desse medo.

Comunicação e MKT

Crianças

Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Manoel Nascimento
Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez
Gabriel de Freitas Soares
Homens

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

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, 2156
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

Mulheres

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

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Em Lucas 10:17-20 Jesus esclarece que a
fonte de autoridade dos discípulos não está
no mero falar em nome de Jesus, e sim no
relacionamento deles com Ele.
Não existe uma fórmula mágica de
palavras. É necessário um relacionamento
íntimo com Deus. O relacionamento é a fonte de autoridade.
Há uma história dramática a respeito desse conceito em
Atos 19:13-16, os sete filhos de Ceva decidiram usar o
'método' de Paulo, sem ter o relacionamento que Paulo tinha
com Jesus. Usaram as palavras certas; mas seu
relacionamento estava errado! E sofreram as conseqüências!
Nossa coragem e nossa intrepidez não são resultado da
nossa capacidade ou da nossa força. São resultado do nosso
relacionamento! Não precisamos ser fortes. Temos um Deus
forte!
Em I Coríntios 1:25-30 vemos que Deus escolhe o que o
mundo considera pequeno, pobre e louco para envergonhar
aquilo que o mundo considera grande, rico e sábio. Uma coisa
é verdade: é possível termos um grande nome na terra e
sermos desconhecidos no céu. Os títulos e poderes terrenos
duram um momento infinitamente pequeno quando
comparados com a eternidade.
Deus escolheu o jovem Davi para lutar contra o grande
guerreiro Golias (I Samuel 17). Vejam as palavras de Saul:
"Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele; pois tu
és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade".
Vejam as palavras de Davi, já diante de Golias: "Tu vens
contra mim com espada, e com lança e com escudo; eu,
porém, vou contra ti em nome do Senhor..." (v.45).
Que no nosso relacionamento íntimo com o nosso Senhor
possamos ser fortalecidos para enfrentar os desafios do diaa-dia.
Bispo João Carlos

02

Agenda

Pastoral

03

IGREJA METODISTA DO BRASIL
Coloque o
Coração
na Missão

HOJE – Oferta Missionária Regional
Coloque o coração na missão! A sua oferta será
destinada para o avanço Missionário no Paraná e Santa
Catarina, auxiliando Campos Missionários e início de
novos trabalhos.

150 ANOS
Um pouco de história não faz mal a ninguém. No caso
específico, faz muito bem, pois leva-nos a refletir o que
representa para nós, metodistas, a história de nossa
denominação.

09 de Outubro (AMANHÃ) – Reunião da CLAM
Convocamos os coordenadores de ministérios para reunião às 19h30 na sala 20.

Há 180 anos começa a caminhada em nossa terra, do
metodismo, que por motivos permitidos por Deus foi interrompida em virtude da

14 de Outubro – Culto para Casais
Convidamos todos os casais a participarem deste momento especial! Com o tema
“Renovação de Votos” seremos ministrados pelo Pr. Fernando Monteiro às 20h no
Templo. Casal, venha receber este renovo!
16-31 de Outubro – “Andar da Reforma”
No período de 16 à 31/10, teremos no 2º andar uma exposição dos pontos mais
importantes da Reforma Protestante. Venha conferir!

morte, por febre amarela da esposa do 1º missionário, que retornou aos EUA.
A Igreja Metodista, ramo do protestantismo no Brasil, Igreja Universal de Jesus
Cristo, continuação do Metodismo, movimento iniciado na Inglaterra por John Wesley,
no século XVIII, que considera a santificação como experiência religiosa instantânea
que vem após a conversão, chegou até nós através da Igreja Episcopal dos EUA,
estabelecendo-se em caráter permanente em 1867, com a chegada ao Rio de Janeiro

09 SEGUNDA
Micheli Rosanelli Niedermaier
Marcio Leandro de Oliveira
10 TERÇA
Eraldo Rivaroli
Cesar Oliveira dos Santos
11 QUARTA
Juliana Macedo Braga
Jusileine Cachione F dos Santos
Eduarda Cardamoni Pelisson
12 QUINTA
Ruy de Almeida Barros Junior
Enrique Carlos Molina

do missionário Junius E. Newman. É membro do Conselho Mundial de Igrejas (CMI).
A missão da Igreja Metodista é participar da ação de Deus no seu propósito de

21 de Outubro – Um dia com Jesus
Este ano será no Campo Missionário União da Vitória! O Ministério de Obras de
Misericórdia solicita a disponibilidade de profissionais voluntários para este dia:
psicólogos, cabeleireiros, dentistas, manicures, pedicures e intercessores.
Informações na recepção da Igreja com Beatriz: 3324-7768.

08 DOMINGO

salvar o mundo, através da realização de Culto a Deus, pregando a sua Palavra,

13 SEXTA
Elaine Cristina Davanzo
Lucas Ocampos Rodrigues Reina

ministrando os sacramentos (Batismo e Santa Ceia), promovendo a fraternidade e a
disciplina cristãs e proporcionando a seus membros meios para alcançarem uma
experiência cristã progressiva, visando ao desempenho de seu testemunho e serviço

14 SÁBADO
Priscila Lopes Chang

no mundo.

22 de Outubro - Festa da Criança
Será no Culto das 18h a Festa Especial do Dia das
Crianças. Não deixe de trazer seu filho e traga um
amiguinho para festejar junto.

A tradição doutrinária metodista orienta-se pelo Credo Apostólico, pelos Vinte e
Cinco Artigos de Religião do Metodismo histórico e pelos Sermões de John Wesley e
suas notas sobre o Novo Testamento. A doutrina social da Igreja expressa-se no
Credo Social. A forma de governo é episcopal e seu sistema é representativo.
Aos 150 anos a Igreja possui 259.729 membros; 1.324 igrejas; 258

28 de Outubro - Culto do Bebê
Vem aí o Culto do Bebê. Informações com Rosmeire da Sociedade de Mulheres.
28 de Outubro - Nação da Cruz
No próximo dia 28 (sábado) às 20h, teremos uma ministração especial do Pr.
Homero Aziz da Jordânia. Toda Igreja está convidada à participar!

Congregações e Pontos Missionários; 10 regiões eclesiásticas; 21 bispos/as; 1.468
pastores; 53 colégios, Faculdades e Universidades; 146 Missionários na Região da
Amazônia e Nordeste; 11 Missionários no exterior, muitas entidades de atendimento
à saúde e educação.
Afinal, somos ou não metodistas que se preocupam com:
O homem todo (corpo, mente, espírito) e com todos os homens (todos são

Recados
Missão Paraguai 2018
Viagem: 12 à 21/01/2018
Investimento: R$ 400,00
Inscrições: Até 20/11/2017
As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas!
Mais informações com Everaldo 99629-8539.

chamados à salvação).
Hylceia Villas Boas de Oliveira

Informações extraídas: Cânones da Igreja (1988)/Enciclopédia Larousse
Cultural/Informações da Sede Nacional.

Texto para reflexão
Atos 16:6-10

