Boletim Dominical

Nação da Cruz
Projeto ReCreate

04 de Fevereiro de 2018

O Projeto ReCreate na Jordânia, está a
pleno vapor. Toda semana tem abençoado
famílias de refugiados que não possuem
móveis em suas residências.
Na última semana foi entregue mais um
sofá!
A família abençoada era recém-chegada na
Jordânia. Na casa um fogão, uma geladeira e
quatro cadeiras. E agora um sofá e um carpete.
Ismael, o missionário do Nação da Cruz na
Jordânia diz: “Olha, eu não gosto de tapetes em casa, mas com o frio daqui eu
tive que me render e colocar, é uma necessidade!”
Como só temos a van para entregar o sofá, sempre
tem que ter a foto clássica de alguém sentado no sofá
dentro do porta malas para garantir que não vai ficar sofá
pelo caminho, conta Ismael.
Você também pode contribuir doando um desses
sofás para essas famílias! Envie uma mensagem pelo
whatsApp para Breno Rachid - 99912-0404 ou pelo e-mail
parceiro@nacaodacruz.com
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Igreja Metodista Central
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, 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

Mensagem Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Intercessão/Libertação

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
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Eudes Dias

COMO SERÁ O AMANHÃ?
Hebreus 11:1-2
Em resposta à questão acima eu gostaria de fazer
três afirmações sobre o nosso futuro:
1. No futuro nós teremos lutas, tribulações,
turbulências:
"Mas o homem nasce para a tribulação, como as
faíscas voam para cima" (Jó 5:7). Em Mateus 6:33-34 Jesus disse:
"Buscai primeiro o Reino de Deus e sua Justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o
amanhã, o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu
próprio mal". Sim, haverá turbulências no futuro. Mas não deixemos o
nosso coração ficar turbado. "Não se turbe o vosso coração" disse
Jesus (João 14:1)
2. No futuro nós teremos mudanças:
A maioria de nós já viu muitas mudanças. Cientistas e experts
dizem que houve mais mudanças significativas nos últimos 50 anos do
que em todo o resto da história. Precisamos entender, porém, que
nesses tempos de mudanças, a falta de sabedoria leva as pessoas a
tomarem decisões ruins. Por isso, nesses tempos, precisamos de
sabedoria e discernimento.
Um ministério eficiente, uma igreja eficaz, famílias equilibradas
dependem de líderes que sabem o que fazer diante dos desafios.
Líderes com sabedoria e discernimento. Estamos vivendo em um
tempo de muitas mudanças. Oremos para que o Espírito de Deus
continue a revelar-nos a sua vontade.
3. No futuro nós temos Deus:
Quando éramos adolescentes e jovens, queríamos ter controle
da nossa própria vida. Queríamos ter controle do nosso futuro.
Queríamos ter controle de tudo. É assim que a imaturidade pensa!
Mas à medida que amadurecemos, começamos a perceber que a coisa
mais sábia que podemos fazer é deixar que Deus tenha o controle da
nossa vida. Deus é o único que sabe de fato o que é melhor para nós e
para a nossa família.
Conclusão
Oremos para que Deus nos prepare para aceitar seu projeto de
futuro para nós; Oremos para que Deus nos dê força e sabedoria para
enfrentar os momentos de tribulação; Oremos para que Deus nos dê
flexibilidade para enfrentar e lidar com as mudanças;Oremos para
que Deus nos dê discernimento para ouvi-lo mesmo no meio de todo o
barulho que o mundo faz.
Bispo João Carlos
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Agenda

Retorno do Ministério Infantil
Depois de um período de férias, o Ministério Infantil está de volta! As atividades nas
salinhas durante os Cultos estão acontecendo normalmente.

Missão Paraguai
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MISSÃO PARAGUAI 2018

Viagem Missionária à Inglaterra
Nesta semana um grupo de irmãos da IMCL, juntamente com o
Pr. Fernando, embarcará em uma viagem missionária para a
Inglaterra. Lá ocorrerá a Conferência Missão e Avivamento,
além de trabalhos evangelísticos na região metropolitana de
Manchester. Oremos pelos irmãos que estarão nessa viagem e pelo trabalho
missionário na Inglaterra.
10-13 de Fevereiro – Encontro Distrital de Jovens
Nosso Encontro Distrital está chegando! Será na chácara da IMCL,
com o tema “A Muralha”. Esse acampamento é pra você que está a
fim de passar esse carnaval tranquilo, sem bagunça, pertinho da
presença de Deus. Corra para fazer sua inscrição! Investimento de
R$ 120,00. Mais informações com Mylle pelo fone: 99668-7061.
16-18 de Março – Reencontro com Deus
Vem aí nosso Reencontro! As inscrições já podem ser feitas na
recepção da Igreja e as vagas são limitadas!
Se você já fez Encontro com Deus, Reencontro, está
participando de um grupo de discipulado da Igreja e quer
trabalhar como laranjinha, entre em contato pelo fone 99117-1606 com Thalita.

Recados
EM MARÇO - NOVAS TURMAS
Curso Homem ao Máximo
Você Homem que deseja fazer este curso, que revela o plano de
Deus em relação à identidade e às responsabilidades do homem.
Entre em contato com Adauto pelo fone 99942-0779. As vagas são
limitadas.

04 DOMINGO
Jorge Augusto Polverini
Maria Isabel de Andrade
Thalita Prado Flavio Rodrigues
05 SEGUNDA
Julia Alves de Lima Miranda
06 TERÇA
Danielle Lima Guarnieri
Gabriel Rodrigues da Silva
Matheus do Nascimento Bataglia

Aconteceu entre os dias 12 a 21/01/2018, onde 28 missionários foram
enviados à região de Ñemby, na grande Assunção-Paraguai para evangelizar.
Foram realizadas diversas atividades junto à comunidade, como Cultos,
visitação e evangelização nas casas, aconselhamentos, serviços de higiene
pessoal. Para as crianças tivemos evangelização através de teatros, pinturas e
orientações de higiene bucal. Ao término do período de atividades os participantes
puderam também compartilhar do Culto para família.
Assim, foram dias de muita evangelização, oração, ministração da
Palavra, cura, libertação, além de consolidação de novas amizades. O impacto
causado pelos trabalhos nas igrejas locais foi imensurável, e o resultado junto à
c o m u n i d a d e é d e m a i s 3 0 0 p e s s o a s a l c a n ç a d a s p e l o e va n g e l h o,
aproximadamente de 70 residências visitadas, 33 vidas aceitaram a Jesus, 40
residências querem a visita do pastor local, deixando um legado aos irmãos
paraguaios de muito amor, paz e alegria em Cristo Jesus.
Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que de alguma forma colaboraram
para este trabalho, seja indo, contribuindo ou orando. Grandes coisas o Senhor fez
naquele lugar!

07 QUARTA
Abner Cachone Marques
Elder Pereira dos Santos
João Rodrigues Filho
Laura Chueire Cianca
08 QUINTA
Stela Maris Zequim Bressan
09 SEXTA
Aline Siqueira Pedroso
Ilda Nunes Rato
Osmar Silva Andrade
10 SÁBADO
Rafael Ireno Berg

Curso Mulher Única
Atenção Mulheres, estamos formando nossas turmas! Este curso
focaliza a originalidade, identidade e a singularidade da mulher à
luz da Palavra de Deus. Você que deseja participar, entre em contato
com Mayra pelo fone 99965-2918.
Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento da Sra. Alba Valéria Munhoz, 49 anos,
ocorrido em 11/01/2018. Mãe das nossas irmãs Tahcielle e Tahis e sogra do irmão
Anderson Ferreira (Ministério Intercessão). Oremos pela família.

Texto para reflexão
Romanos 15:4

