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Rita de Cassia R. Oliveira

Mamprusi, um povo não alcançado

Casais

Os Mamprusi são parte do povo Na Gweba,
originalmente do que hoje é o Togo. Dos quatro grupos de
pessoas descendentes de Na Gweba, os Mamprusi são os
líderes. A maioria vive em sua terra natal, Mamprugu, uma
área do nordeste de Gana entre o Dagbani no sul e Frafra no
norte.
Há também pequenas comunidades de Mamprusi em
cidades no sul de Gana. Dois terços dos casamentos são
polígamos. As crianças recebem nomes mamprusi e muçulmanos. Naa-wuni é o
deus supremo, e as pessoas se comunicam com seus ancestrais através de
sacrifícios e oferendas. A taxa de alfabetização entre os Mamprusi é inferior a
15%. A baixa taxa de alfabetização do povo Mamprusi é uma grande barreira
para o Evangelho, se vier apenas na forma escrita.
São ao todo 358.000 pessoas, sendo apenas 0,5% cristãos. A religião
principal é o islamismo seguida de religiões tribais.
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Domingo
09h
Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar
Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Quarta-feira
12h15
Meia Hora com Jesus
14h30
Culto da Restauração
Sexta-feira
20h
Reunião dos Homens
Sábado
20h
20h

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 19h30 - Culto

P.M. - Jardim Chamonix
Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Domingo às 19h - Culto
Quarta-feira às 20h - Culto

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Culto dos Jovens
Culto de Casais (2º do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

Pontos Missionários e Campo Missionário:

Everaldo Bernardino

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Gabriela Salles
Secretaria e Administração

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 20h - Culto

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Eles existem em lutas do cotidiano, como a
do trabalhador comum que levanta cedo
todas as manhãs, pega sua condução e
tenta se manter ativo no mercado.
Gigante certo x gigante errado – O
apóstolo Paulo diz, em determinado momento, que lutou “o bom
combate” (2 Tm 4:7). Ter uma boa estratégia significa tanto
encarar as batalhas importantes quanto abrir mão de sair lutando
com todo gigante que aparece. Assim como Davi ignorou as
provocações de seu irmão Eliabe, devemos evitar embates
inúteis e lutar somente quando o esforço compensar. A sabedoria
popular fala sobre isso nos ditados “não gaste vela com mau
defunto” e “não faça tempestade em copo d'água”.
O pastor Leif Hetland também afirma que não devemos nos
engajar em todas as batalhas. Reconhecer quais são essenciais
faz toda a diferença no nosso destino.
Ninguém deseja enfrentar uma batalha inútil e sem sentido.
Conhecer nossa missão de vida quando nos aproximamos dos
gigantes do dia a dia nos ajudará a não desperdiçar nosso tempo
com batalhas que não nos pertencem.
Uma pessoa sábia deve escolher as guerras que valem a
pena, evitando as que não compensam. E, se decidir que é hora
de lutar, é fundamental saber quem está do seu lado e quais são
os custos e as conseqüências da batalha.
Há sacrifícios que valem a pena, mas há outros que não.
Davi deve ter pensado nos seus riscos pessoais, mas no seu caso
ambos os cenários eram assustadores: se tornar escravo junto
com seu povo ou encarar um guerreiro gigante. Optou por
assumir a responsabilidade e tomar uma atitude. Às vezes
precisamos fazer algum tipo de sacrifício pessoal em nome de um
bem maior.
Um exemplo desse tipo de abnegação é o pastor Martin
Luther King Jr., símbolo da luta pelos direitos civis dos negros nos
Estados Unidos na década de 1960. Sua guerra pela igualdade era
árdua, mas suas armas eram a paz e o uso de estratégias
inteligentes. Grande defensor das causas sociais e da não
violência, King ganhou o prêmio Nobel da Paz e acabou sendo
assassinado aos 39 anos.
Continua na pág. 02
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Aconteceu

Continuação da pág. 01

Destacamos o que cristaliza a lição sobre o senso de responsabilidade a respeito de
inimigos que precisamos enfrentar, seja por uma questão de necessidade ou de princípios:
A covardia coloca a questão: “É seguro?”. O comodismo coloca a questão: “É popular?”.
A etiqueta coloca a questão: “É elegante?”. Mas a consciência coloca a questão: “É correto?”.
E chega uma hora em que temos de tomar uma posição que não é segura, não é
popular, mas temos de fazer porque nossa consciência nos diz que é essa a atitude correta.
Extraído do livro “Como vencer gigantes”

PÓS BATISMO

14 TERÇA
Diego Mendes Ribeiro
Guilherme Jesus S. de Sousa
Nilza Eliane Forloni Pradal
Sebastião Gonçalves Vidal Junior

Campanha - “Vencendo as tempestades da vida”
No mês de Agosto iniciamos nova Campanha de Oração nos Cultos de
terças-feiras às 19h30. Participe!!
18 de Agosto – Noite Missionária dos Jovens
Será no salão social, às 20h. Teremos macarrão à vontade a R$20,00. O
valor arrecadado será para enviar jovens para missões! Informações
com Marina 99937-6643.

15 QUARTA
Beatriz Cristina Lopes
Castilho Santos Lucas
Emilly Fernandes Ávila
MOMENTO MULHER

16 QUINTA
17 SEXTA
Patricia Carvalho de Lima
Thatiana Prado Flavio Hayashi

19 de Agosto – Novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV
Na Escola Dominical às 9h, participe! - Fundamentos da Fé - Para
aqueles que desejam se tornar membros ou querem conhecer mais
das bases da fé cristã e das doutrinas da Igreja Metodista.
CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os membros que desejam
descobrir os seus dons ministeriais
19 de Agosto – Formatura do CDV
Informamos os irmãos/ãs que finalizaram o CDV (turma de domingo), que
nossa formatura acontecerá no salão social no horário da Escola Dominical.

12 DOMINGO
Marcos Gregório
Thais Alves Rego
13 SEGUNDA
Antonia Josilene de Oliveira
Rozalva Aparecida Belo Borges

Agenda

18 de Agosto – Saída Missionária do King's Kids
“Um ato de amor”, será no Zerão, com saída da Igreja às 13h30 e
retorno às 17h. Mais informações com Flaviana 99617-3125.
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18 SÁBADO
Claudemir A. Gonçalves de Oliveira

EVANGELIZAÇÃO NO PONTO MISSIONÁRIO DO LINDÓIA

14-16 de Setembro – Encontro com Deus
Nosso Encontro está chegando! Laranjinhas: Você que é membro, já
fez o Encontro e Reencontro com Deus, está em grupo de discipulado
na Igreja e quer trabalhar como laranjinha, entre em contato com Thalita pelo fone
99117-1606/3324-7768.

Recados
Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do Sr. Lúcio Gonçalves Lopes, 70 anos, pai da
nossa irmã Glaucilene Lopes (Louvor/Jovens). Estejamos em oração pela família.
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Texto para reflexão
Salmos 31:23

