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Igreja abre escolas que atendem 280 crianças refugiadas.
Uma igreja no leste do Líbano abriu o porão para abrigar uma
escola para crianças refugiadas. Hoje, a igreja tem dois centros
comunitários funcionando, localizados próximos aos campos de
refugiados onde vivem muitas famílias sírias. Um centro atende 160
crianças e o outro 120. Eles aceitam crianças de todas as religiões e
contam com o apoio da Portas Abertas.
Crianças que estavam há anos sem estudar, agora podem ir à escola. Elas expressam
sua alegria em poder voltar à sala de aula. Uma delas é Farouq*, de 13 anos, que diz: “Antes
de vir para essa escola, eu ficava o dia todo sem fazer nada. Eu estava muito chateado por
não estar na escola há alguns anos. Então eu estou muito feliz que agora eu posso ir. Estudar
é muito importante para nosso futuro”. Farouq gosta de matemática e quer ser engenheiro
civil para ajudar a reconstruir seu país.
Haleh*, uma aluna de 11 anos, é de Aleppo, conta: “Eu fiquei tão feliz quando minha
mãe disse que eu tinha sido aceita na escola”. Ela gosta de árabe e matemática. Wafa*, de 8
anos, morava perto de Homs. Ele diz: “Eu estava muito entediado antes de ir para a escola.
Agora já consigo ler em árabe”. Ele gosta muito da história de Daniel na cova dos leões.
Um funcionário da igreja diz: “Muitas crianças sírias vieram para o Líbano com 5 ou 6
anos de idade. E alguns só foram entrar na escola aos 11 ou 12 anos. Nós estamos fazendo
um bom trabalho. Muitas crianças que saem da nossa escola, após o 5º ano, estão indo
muito bem”. A escola não tem permissão para dar certificados, mas tem um acordo com
outra escola, que aceita as crianças para continuar os estudos. Dessa forma, eles terão o
certificado oficial.
Hadil* é uma professora da escola e é síria, afirma: “Tudo que plantamos numa criança
terá um grande impacto no futuro. Eu realmente espero e acredito que podemos dar a elas
um futuro melhor. Espero que elas recebam educação a longo prazo”. Uma outra professora
também testemunha: “Eu amo trabalhar aqui. Além de ensinar disciplinas como árabe,
inglês, matemática, nós também as ensinamos a amar e respeitar um ao outro. É muito
mais que apenas ler e escrever”.
Ore por Farouq, Haleh, Wafa e todas crianças da escola. Peça que Deus supra suas
necessidades e as possibilite voltar para seu país em paz e segurança. Ore também pelos
professores e funcionários.
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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
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Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar
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20h
20h
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Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Quarta-feira às 20h - Culto
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Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto

Culto dos Jovens
Culto de Casais (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
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FÉ - UM PASSO NO ESCURO!
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Eudes Dias

Conta-se a história de um alpinista
que decidiu escalar um monte muito
alto e quase totalmente congelado.
Ele se preparou e começou a subir.
Não encontrou dificuldade para chegar
ao topo do monte, concluindo assim, a
primeira etapa de sua aventura.
Enquanto descia, começou anoitecer, tornando difícil a visão do
alpinista. Num determinado momento, o gancho que prendia aquele
homem à montanha se soltou, fazendo com que ele caísse em meio a
uma densa escuridão.
Sentido que sua vida corria perigo, o alpinista começou a gritar:
- Deus, salve-me!
No mesmo instante sentiu um forte impacto, que o fez parar de
cair. Era a corda de segurança que ele havia prendido em uma rocha,
no topo da montanha e da qual já havia se esquecido.
Aliviado, mas sem saber qual era sua altitude, o alpinista gritou
de novo:
- Por favor, ajudem-me!
De repente, ouviu uma voz dizendo ao seu coração:
-Se queres que eu te salve, solte a corda!
Muito atemorizado e sem enxergar um palmo à sua frente, o
homem ignorou aquela voz, agarrando-se com mais firmeza à corda.
No dia seguinte, homens de uma equipe de resgate encontraram
o corpo de um homem, suspenso em um monte por uma corda,
totalmente congelado, a menos de quatro metros do chão!
Duas coisas me chamam a atenção nessa história. A primeira
delas tem a ver com a prudência do alpinista que, mesmo sem ter
dificuldade na subida, prende uma corda no topo da montanha.
Certamente a prudência, que para mim é sinal de sabedoria, nos livra
de alguns maus momentos...
A outra coisa que admiro é o medo do alpinista de soltar a corda.
Esse medo, muitas vezes, pode ter sua raiz em uma auto confiança
maior do que nossa fé em Deus!
Às vezes, somos prudentes e confiamos que somente nossa
prudência basta para nos livrar dos perigos que nos cercam!
Que possamos ser prudentes em todos os nossos atos, mas que
nossa confiança esteja depositada no “Deus da nossa salvação!"
“Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu
próprio entendimento." (Provérbios 3:5)
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Andar da Reforma
Visite a exposição no 2º andar do Prédio de Educação Cristã e
conheça os pontos mais importantes da Reforma Protestante.
Aberto todos os dias até 31 de outubro.

500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE
O início da Reforma Protestante marca um novo
momento na história da humanidade.
Para que todos tivessem acesso às escrituras que,

28 de Outubro - Culto do Bebê
Será às 14h30m no Salão Social, nosso
tradicional Culto para os pequenos! Convidamos todas as famílias
que tenham crianças de 0 a 3 anos. Inscrições na recepção da
Igreja com Beatriz ou com Rosmeire: 3334-0698/99996-1094.

até então, encontravam-se somente em latim, Lutero
traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo a todos um
conhecimento, que durante muito tempo, foi guardado
pela igreja. Martinho Lutero também prefaciou vários
livros da Bíblia para ajudar na interpretação. Um desses
comentários, sobre Romanos, levou João Wesley, fundador do movimento metodista, a
ter uma profunda experiência com Deus no século 18.

28 de Outubro - Nação da Cruz
Alguns pontos defendidos por Lutero nas 95 Teses:
No próximo dia 28 (sábado) às 20h, teremos uma ministração
1.
Nem o papa nem o padre têm o poder de remover os castigos temporais de um
especial do Missionário e Pr. Homero Aziz da Jordânia, diretor da
pecador.
2. A culpa pelo pecado não pode ser anulada por meio de indulgências. 3.
base da MAIS (Missão em Apoio a Igreja Sofredora) no Oriente
Médio, também, responsável pelo Projeto Chorai, que socorre Somente um autêntico arrependimento pode resolver a questão da culpa e do castigo, o
cristãos perseguidos. Toda Igreja está convidada à participar! que depende única e exclusivamente de Cristo. 4. Só há um Mediador entre Deus e os

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

22 DOMINGO
Lexandre Maciel Varotti
Alexandre Ricardo Fabiani

homens, o homem Jesus Cristo. 5. As decisões dos concílios não são infalíveis. 6. A
Bíblia é a única autoridade de fé e prática para o cristão. 7. A justificação é somente pela

23 SEGUNDA
Talita Santos Gatti Siqueira
Livia Alves Pradal
Raquel Moreira da Silva Andrade
24 TERÇA
Isabela Queiroz
Roselene Gomes da Cunha
Fernanda Manoel
25 QUARTA
Vitor Alves de Oliveira Cruz
Wilson Sangrin Gonçalves da Silva
Renan Matheus Calixto
Milton Reijão Lopes Rubio
26 QUINTA
Jacinta Rubio Lopes

fé. 8. A soberania de Deus é superior ao livre-arbítrio humano. 9. Defendia a doutrina da
consubstanciação em detrimento da transubstanciação. 10. Há apenas dois
sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. 11. Opunha-se a veneração dos santos, ao
uso de imagens e das penitências e ao uso de relíquias. 12. Contrário ao celibato
clerical. 13. Defendia a separação entre igreja e estado. 14. Defendia o batismo infantil
e a comunhão fechada. 15. Defendia a educação dos fiéis em escolas paroquianas. 16.

27 SEXTA
Sueli Aparecida Bueno
28 SÁBADO
Janaine Tavarez S Mascarenhas
Nelson Hatiro Higashi

Repudiava a hierarquia eclesiástica.
“Nenhum aspecto da vida humana ficou intacto, pois abrangeu transformações

Aconteceu
Culto de Casais
Aconteceu no último sábado (14) com o tema “Renovação de Votos”. Este Culto foi
uma benção! Os casais puderam desfrutar da presença restauradora de Deus,
renovando seus votos e fortalecendo a aliança do casamento e da família!

políticas, econômicas, religiosas, morais, filosóficas, literárias e nas instituições. Foi, de
fato, uma revolta e uma reconstrução”, afirma o escritor Eby Frederick.
Extraído – Expositor Cristão
MAIS INFORMAÇÕES: VISITE O ANDAR DA REFORMA!
Comemoramos na Escola Dominical
no último Domingo o Dia do
Professor. Parabéns a todos os
professores da IMCL que se dedicam
ao ensino da Palavra de Deus!
“Pois tudo o que foi escrito no passado
foi escrito para nos ensinar, de forma
que, por meio da perseverança e do
bom ânimo procedentes das
Escrituras, mantenhamos a nossa
esperança.” Rm 15:4

Texto para reflexão
Salmos 4:3

