Nação da Cruz

Boletim Dominical

Igreja é demolida em Cartum, capital do Sudão

27 de Maio de 2018
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Uma igreja cristã foi demolida no Sudão. A igreja ficava no
bairro de HajYousif, na periferia de Cartum. Logo após o Culto de
domingo, os fiéis foram surpreendidos pela polícia. Policiais
chegaram ao menos em três caminhões para confiscar os
pertences da igreja, como móveis, Bíblias e instrumentos
musicais. Eles tiraram tudo antes de demolir o Templo, e não se
sabe para onde os objetos foram levados.
A igreja havia sido construída em 1989. Embora oficiais aleguem que a
igreja não tinha a permissão exigida para funcionar naquela área, a igreja diz
que tem documentos legais que provam o contrário. Cinco anos atrás, houve
uma tentativa de destruir a igreja. O Comitê Público de Segurança e Paz,
formado por membros da comunidade, havia decidido que queria demolir o
Templo, mas a igreja apelou no tribunal. O processo legal ainda estava em
andamento.
“Nós não esperávamos que eles atacassem a igreja fora da
determinação, é claro que o governo está agindo fora dos tribunais”, compartilha
um dos líderes da igreja. Essa congregação está entre as 27 igrejas que o
governo afirmou ano passado que planejava demolir. Ore pela graça de Deus
sobre a vida dos cristãos perseguidos dessa igreja, para que permaneçam firmes
em meio à perseguição. Peça por sabedoria para lidar com as autoridades.
Interceda para que eles sejam capacitados a glorificar o Senhor em meio a essas
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Mensagem Pastoral
ENSINÁVEL
Talvez muitos conheçam a história do rapaz
que foi ao cinema assistir a um filme da Metro e
que, quando viu o leão, símbolo da metro rugir
antes do filme começar, levantou e saiu
dizendo: “Ah, esse filme eu já vi”.
Muitas pessoas têm essa atitude em relação à vida. Não
esperam para saber o que vai acontecer, porque conhecem tudo,
sabem de tudo e não precisam da ajuda de ninguém. Tal atitude é
conhecida como arrogância, e fecha nossa alma para a ministração
do Espírito Santo em várias situações.
Em Efésios 4:11-13, Coríntios 12:25 e Eclesiastes 4:9 deixam
claro que precisamos uns dos outros para sermos aperfeiçoados e
nos mantermos sadios espiritualmente. A arrogância nos impede
de enxergar e admitir essa verdade, pois vida em comunidade é
uma troca: eu dou e recebo, ensino e aprendo. Para que isso
aconteça, é preciso manter o espírito ensinável.
O que é ser ensinável?
É estar em crescimento constante. Quando deixamos de
aprender, deixamos de crescer. É prosseguir em direção ao alvo (Fp
3:14).
Muitos por desconhecerem esse fato, perdem o “prêmio”
citado por Paulo, pois deixam de seguir antes do fim da carreira. Se
não queremos correr este risco, devemos nos manter ensináveis.
Para isso precisamos vencer algumas barreiras.
Barreiras para um espírito ensinável
Acomodação: O crescimento e a busca pela excelência
exigem esforço e trazem desgaste, muitas vezes, cansaço. Em tais
circunstancias, acomodar-se é uma grande tentação. Acomodar-se
é desistir antes do fim. Precisamos aprender a manter o animo,
estar motivados para o processo de aprendizagem. Necessitamos
aprender a descansar e não a desistir (acomodar-se).
Dureza de coração: É em grande parte, conseqüência das
decepções, acomodação e incredulidade. Quando desistimos de
continuar avançando, começamos a perder a capacidade de
acreditar que o novo pode ser melhor. Endurecemos nosso coração
a tudo que é novo.
Obstinação (teimosia): Insistir em um ponto de vista errado
ou parcialmente certo nos impede de prosseguir em direção ao alvo
correto.
Continua na pág.02
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Continuação da pág. 01

O texto de Oséias 6:3 nos fala que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao
Senhor. O obstinado fica impossibilitado de prosseguir pela sua própria teimosia.
Arrogância (orgulho): Esse tipo de atitude é totalmente avesso ao espírito ensinável.
Achar que sabe tudo ou que é melhor que os outros, é no mínimo ignorância. Precisamos uns
dos outros e o orgulho nos priva disso.
Como se manter ensinável?
- Reserve diariamente um tempo para crescer
- Desenvolva um plano para o crescimento pessoal
- Pratique o que aprende
- Tenha alguém a quem prestar contas (um discipulador)
- Considere os outros superiores (Fp 2:3-4)
Não permita que nada torne a sua vida infrutífera ou irrelevante para o Reino de Deus,
mantenha-se ensinável.
Extraído

Agenda
31 de Maio – Churrasco Missionário
Nosso Churrasco está chegando, adquirindo o convite, você
contribui com as viagens missionárias! Venha com sua família
passar um momento agradável neste feriado. Será na Chácara da
IMCL das 12h às 14h. Mais informações com Betão 99957-0438.
02 de Junho – Momento Devocional em Inglês
Será às 19h no Templo! Seremos ministrados pelo Pr. Edney
Joaquim, que pastoreou nos Estados Unidos como Missionário da
Junta de Ministérios Globais da Igreja Metodista Unida da
conferência do Norte da Georgia. Não perca, traga um amigo/a!
você é o nosso convidado especial. Let's praise God together!
08-10 de Junho - Acampamento Juvenis
O campamento de Inverno está chegando! Será na chácara da Igreja!
Mais informações com Gabriela 98803-8388 e Emanuelle 99113-5360.

Recados
07 de Junho – Momento Mulher
Especial para as mulheres, convide uma amiga e venha conferir!

Missão Amazônia
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VIAGEM MISSIONÁRIA BARCO HOSPITAL
Estamos gratos e felizes pelo terceiro ano
consecutivo que o Senhor nos concede de estar junto à
Missão Amazônia, servindo o Barco Hospital Metodista.
Em 2018, diferente dos anos anteriores, fomos
abençoados com duas equipes que sairão de Londrinauma na data de 17 a 23 de junho e outra logo em seguida,
de 24 a 30 de junho.
Os grupos integrados em sua maioria por pessoas
de Londrina e Arapongas, contam também com
voluntários de outras localidades como Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e até Bélgica.
Durante uma semana, cada equipe percorrerá
comunidades indígenas e ribeirinhas levando
atendimento médico, odontológico, palestras, atividades
infantis e evangelismo. Foram meses de preparação com
reuniões, arrecadação de doações materiais e financeiras
além de orações.
Continuamos contando com seu apoio material e
espiritual para que esta Missão se concretize e continue
crescendo para expandir o reino de Deus.
BREVE HISTÓRICO
O Barco Hospital Metodista é um projeto que existe há 17 anos e atende
anualmente cerca de mil famílias. Entre os meses de fevereiro e setembro o barco
percorre duas rotas: Autazes, onde estão as comunidades indígenas e Alto
Manaquiri, onde habitam os povos ribeirinhos. Para
participar é preciso montar grupos interdisciplinares de
até 20 pessoas que compreendam profissionais da área da
saúde (médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas,
farmacêuticos, etc), evangelistas, educadores infantis,
profissionais da beleza e todos aqueles que estiverem
dispostos a doar tempo e dinheiro para esta Missão.

27 DOMINGO
Flávia Encarnação Oliveira Ortega
Marcos Antonio Tolomeu
28 SEGUNDA
Gabriella Pinheiro Borges
Isabella Pinheiro Borges
29 TERÇA
Fábio Augusto Razabone
Renata Cilli Fioratte Polverini
30 QUARTA
Rosilda Moraes Lopes
31 QUINTA
Anderson Brasil Messias
Edson José Alves
Jair Vander Costa Carmezini
Lidiane Soares
01 SEXTA
Fátima Doracy Pattero
02 SÁBADO
Angela Mendes de Souza
Lilian Engeroff Gonçalves
Livia Maria Loureiro Fortes
Pedro Bruno Luiz

09 de Junho – Chá de Bonecas
Um momento somente para as meninas de 04 a 11 anos, aguardem!
Julho para Jesus
Será em Florianópolis/SC, no período de 15 a 21/07/2018. Faça sua inscrição até
30/05/2018. Investimento de R$ 240,00. As vagas são limitadas! Informações com
Everaldo pelo fone 99629-8539.
Atenção
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Texto para reflexão
Deuteronômio 4:5-6

