Nação da Cruz

Contribua
com a Missão
na Jordânia
Fazendo peças de
tricô ou crochê
para bebês!

Doamos o
material e
precisamos da
mão de obra.
Abençõe!

MISSÃO DE LONGO PRAZO - GANA
Semana passada contamos um pouco sobre o povo não
alcançado GONJA. Hoje iremos conhecer o povo não
alcançado NANUMBA.
A maioria dos Nanumba são de agricultores. Eles
cultivam inhame, amendoim e milho nas pastagens abertas.
A maioria dos trabalhos agrícolas são feitos pelos homens,
no entanto, as mulheres geralmente ajudam na colheita. A
Nanumba também tem ocupações secundárias, como tecer
e esculpir. Itens artesanais são usados para o comércio e como meio de subsidiar
seus ganhos agrícolas.
Eles vivem em aldeias muradas compactas, de formato oval. Cada família
consiste de um homem, esposas e filhos. Suas cabanas de barro redondas
devem ser reconstruídas a cada cinco anos, devido a danos causados pela
chuva. As aldeias não têm edifício central. O chefe é dono da terra e aluga
porções dela para cada família. Os anciões do clã, exercem autoridade moral
sobre suas unidades. O chefe, que só pode ser filho de um chefe anterior,
controla o sistema judicial, enquanto a polícia reforça o controle social.
As crianças vão à escola quando atingem a idade de seis anos, suas
principais funções incluem o trabalho doméstico.
Hoje, há uma faculdade estadual na região da
Nanumba. São ao todo 68.000 pessoas, sendo
apenas 0,20% cristãos. A religião principal é o
islamismo seguida de religiões tribais. São
classificados como um povo não alcançado, pois
menos de 5% da sua população são cristão.

Pastoral

Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
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Sexta-feira - Pra. Ruth
praruth@metodistalondrina.com.br

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

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

Pontos Missionários e Campo Missionário:
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

Everaldo Bernardino
Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

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

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

Mensagem Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

Alexandre Brianez

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
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Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva
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Raquel Trindade Garcia

Anotações

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR

99996-1094
Rosmeire

26 de Agosto de 2018

Obras de Misericórdia

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

Fale com a Sociedade
de Mulheres

Boletim Dominical

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

ABRAÃO X BABEL
O Caminho que Abraão encontrou para
proclamar quem era Deus e qual era o
projeto de Deus para os homens, foi
exatamente o contrário dos habitantes de
Babel. Em Abraão, Deus não encontrou um
construtor de torres com motivações de
tornar-se o próprio nome célebre, encontrou
um construtor de tendas e altares.
Infelizmente, muitos perderam este
sentido de vida provisória e de peregrinação em nossos dias.
Hoje, as doutrinas que surgem são isentas de cruz,
descomprometidas com a Bíblia, e com um ego-senhor. A benção,
a segurança, a torre, são buscadas e, na maioria das vezes
“ordenadas” para o hoje.
O homem precisa sentir-se bem hoje Se Deus tem projetos
para amanhã ou para a eternidade, então não serve! (Essa é a
maior prova de um ateísmo religioso, oco e intolerável).
Ouvimos muitas ênfases em bênçãos como sinônimos de
estar bem; é obvio que a benção do Senhor alcança nossas
realidades, mas isso não é um fim em si mesmo. Muitos cristãos
excedendo o limite da necessidade, vão ao âmbito dos desejos e
almejam torres (de babel) e não altares.
Abraão construía (sua moradia) tendas e as pedras iam para
os altares; vários altares foram edificados por Abraão (Gn 12:7).
O altar era conseqüência, a reação de gratidão e de adoração pelo
que Deus era e fizera em sua vida. Nesse caso, também era
contrário dos habitantes de Babel.
Babel era construída para ir ao encontro de Deus, enquanto
que os altares instituídos por Deus são construídos como sinal de
gratidão, oferta, adoração, como declaração que Ele veio a nós...
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu
unigênito filho...”
O chamado de Abraão é o nosso chamado. A conversão levanos à consciência, de que vivemos em tendas (conforme I Co
15:19 “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta
vida, somos os mais infelizes de todos os homens”), mas
construímos os altares de pedra.
Pr. Fernando Cesar Monteiro
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Agenda

Aconteceu

Novas Classes de Fundamentos da Fé e CDV
Iniciamos na Escola Dominical - 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. Ainda dá tempo! Às 9h, participe!

Confira como foi o último fim de semana!
FORMATURA DO CDV

26 DOMINGO
Sidney Fernandes da Silva
27 SEGUNDA
Ester Pérola Macedo Leão Gonzalez
Ivan Felipe Pattero dos Santos
Lucilene Marcon Guedes
Roseli Azarias de Souza
Wilson Gonçalves da Silva Junior

01 de Setembro – Encontro Pais e JUVENIS
Pais e filhos Juvenis têm um encontro marcado! À partir das 15h na
chácara da Igreja, haverá muita comunhão entre pais e filhos. Uma
tarde de alegria, cura e muito amor! Confirme sua presença, com
Gabriela 98803-8388 ou Thiago 99637-1355.

28 TERÇA
Amauri Antunes
Laércio Lima Pradal
Soraya Alves de Lima Miranda

08 de Setembro – Momento Devocional em Inglês
Será às 19h no Templo! Seremos ministrados pelo irmão Michael
Vanhook. Traga um amigo/a! Você é o nosso convidado especial.
Come praise and pray with us!

29 QUARTA
30 QUINTA
Pra. Ruth de Assis da Silva
Leuza da Silva Leite
Natália Fernanda Cordeiro
Nayara Pereira Barbosa

14-16 de Setembro – Encontro com Deus
Nosso Encontro está chegando! Faça sua inscrição ao final dos
Cultos com os laranjinhas ou na recepção da Igreja. Investimento:
R$ 150,00. As vagas são limitadas!

31 SEXTA
Elizabete Prado Bravo
Sheila Cristiane Silva

Recados
Homem ao Máximo
Em Setembro iniciaremos novas classes do Homem ao Máximo! É
um curso que revela o plano de Deus em relação à identidade e às
responsabilidades do homem. Inscrições com Adauto 99942-0779
ou Everaldo 99629-8539.
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SAÍDA MISSIONÁRIA DO KING'S KIDS NO ZERÃO

01 SÁBADO
Diego Plassa da Silva
Rosilene Silva de Souza

Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via
cartão, procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Aconteceu
II Congresso de Santificação – Ponto Chamonix
Presenciamos o agir do Senhor no último fim de semana. Confira!

O Ponto Missionário Chamonix tem crescido e começamos a
sonhar com um local maior! Nos ajude em oração!

Texto para reflexão
Salmos 91:1-4

