Nação da Cruz

Contribua
com a Missão
na Jordânia
Você que sabe fazer
tricô ou crochê,
precisamos de sua
colaboração na
confecção de
roupinhas para
bebê!

Boletim Dominical

CELEBRAÇÃO DO HAJJ

02 de Setembro de 2018
O Hajj é o cume da vida para os muçulmanos. Eles
buscam não apenas o perdão dos pecados, mas também um
aprofundamento de sua lealdade a Allah. Como o Hajj é um
dos cinco pilares do Islamismo, todos os muçulmanos são
ordenados a realizá-lo pelo menos uma vez na vida. O Hajj
começa no 8º dia do 12º mês de Dhul Hijjah no calendário
islâmico. Durante estes dias, cerca de 3 milhões de
muçulmanos de todo o mundo reúnem-se em Meca para
realizar atos sagrados e seguir os passos de Maomé, seu profeta.
Grande Festa ou Festa do Sacrifício, é o festival que sucede a realização do
Hajj (peregrinação a Meca), a festa tem
duração de quatro dias. É celebrado pelos
muçulmanos de todo o planeta em memória da
disposição do profeta Ibrahim (Abraão) em
sacrificar o seu filho, conforme a vontade de
Deus. No Eid al-Adha é feito a troca de
presentes e o sacrifício de animais, onde a
carne é dividida com familiares e com os
pobres. A Festa do Sacrifício é um dos dois principais feriados no Islã.
Segundo a tradição islâmica, este
feriado marca o sacrifício de *Ismael por
Abraão (*história aparece no Corão e uma
história paralela do sacrifício de Isaac na
Bíblia Hebraica).
Oremos para que o sacrifício do
cordeiro de Deus seja reconhecido
entre os religiosos muçulmanos.
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Fale com a Sociedade
de Mulheres!

secretaria@metodistalondrina.com.br
Descanso Pastoral

Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
.

Rosmeire: 99996-1094

Homens

Igreja Metodista Central
Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150

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:

Nancy: 99109-3192

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
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Eudes Dias

Mensagem Pastoral
OS ALUNOS DE JESUS
1- Características dos alunos
Com uma rápida leitura que fazemos
dos Evangelhos é possível perceber que os
discípulos de Jesus apresentavam
c a ra c t e r í s t i c a s d e i m p e r f e i ç õ e s , d e
fraquezas, etc. J.M.Price apresenta as
seguintes: Imaturos, impulsivos, impetuosos, pecadores, perplexos,
ignorantes, preconceituosos e instáveis. Podemos ainda acrescentar
outras, como: Medo, dúvida, ansiedade, etc. Isto mostra que Jesus
ensinou pessoas imperfeitas, dedicando tempo e amor, a ponto de
transformar-lhes em proclamadores e mestres na Igreja Primitiva.
Deve ficar claro que não ensinou apenas seus discípulos, mas
estavam entre aqueles que ouviram e aprenderam com o MESTRE as
seguintes pessoas (alguns exemplos): Crianças e mulheres - Mc 10.
13-16; Publicanos - Lc 5.27-32; Leprosos - Lc 17.11-19;
Samaritanos/estrangeiros - Lc 10.25-37; Religiosos – Jo 3.1-15 etc.
2- Objetividade do ensino de Jesus
Sabemos que o principal objetivo da Educação Cristã é a VIDA,
VIDA PLENA E ABUNDANTE (Jo 10:10). O ensino de Jesus seguiu por
este caminho e, podemos afirmar, tratou das "imperfeições" que seus
alunos apresentavam. Segundo Price, alguns dos objetivos de Jesus
foram: Formar ideais justos - Mt 5:48; Firmar convicções fortes - Mt
22:42; Voltar a Deus - Mt 6:33, Jo 3:3; Relacionar com os outros - Mc
12:31, Jo 13:34; Ajudar a resolver os problemas da vida; formar
características maduras - Jo 21:15-17 e preparar para o serviço - Mt
4:19, Mc 3:13-14.
3- Resultados do ministério docente de Jesus
Podem ser citados vários resultados do ensino de Jesus, mas, de
uma maneira geral, fica muito evidente que Jesus valorizou a vida
humana: pessoas que eram rejeitadas pela sociedade ou pela religião
da época encontraram guarida no ministério de Jesus e receberam
Dele atenção especial: Caso do leproso, dos publicanos, das
prostitutas, das mulheres, das crianças, etc. Além da valorização,
podemos mencionar também a transformação ocorrida, em particular,
nos discípulos que o seguiram mais de perto. Apesar das
características apresentadas acima, transformaram-se em
pregadores, mestres, evangelistas, apóstolos, etc..; dando
continuidade ao ministério de Jesus. Jesus formou neles um caráter de
humildade, dedicação e serviço. Sua última palavra foi: “Fazei
discípulos de todas as nações, batizando-os... e ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho mandado”(Mt 28: 19-20).
Rev. Josué Adam Lazier
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Agenda

Aconteceu

04 de Setembro – Reunião Sociedade de Mulheres
Terça-feira às 14h30, no salão social. Teremos uma comemoração
de 89 anos da Revista Voz Missionária! Participe deste tempo de
comunhão, com a ministração da Pra. Marisol Gonzales (Metodista
Jardim do Sol). Deus tem algo especial pra você, venha e traga uma amiga!
06 de Setembro – Momento Mulher
Nesta quinta às 19h30, no Salão Social, teremos nosso Momento
Mulher com o Tema: “Auto imagem da Mulher”, ministrado pela irmã
Mayumi Sato. Você é nossa convidada especial!
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Mobilização para quem trabalha com crianças
Alguns professores do Ministério Infantil da IMCL, participaram da IV Mobilização
Regional em Curitiba, com o tema “Conquistando para Conquistar”. O evento reuniu
180 pessoas com intuito de instrumentalizar os que amam crianças de todo o seu
coração, para assumirem seu papel de conquistadores desta geração. Alcançá-las em
seu mundo, a sua maneira desenvolvendo uma mentalidade diferente para impactar
nossas crianças com o amor de Deus.
Flaviana F. de Souza – Ministério Infantil

05 QUARTA
Angela Eyherabid Araújo
Bárbara Helena de P. L. Paprotzki
Luis Gustavo de Souza Yankievicz
Victor Leonardo de Souza e Silva

12 de Setembro – Jantar de Homens
Convidamos os homens da Igreja para participar deste jantar! Será
às 19h no salão social. Convide um amigo e venha desfrutar deste
tempo de comunhão. Confirme sua presença com Adauto 999420779 ou André 99126-6363.

15 de Setembro – Encontro de Carros
Meninos de 04 a 11 anos são nossos convidados especiais! Nosso
encontro somente para meninos será às 14h30 no salão social. O
que levar? O carrinho preferido! Tema abordado: Prevenção de
abusos sexuais. Confirme sua presença com Flaviana: 99617-3125.

03 SEGUNDA
Hermelinda Varaschin Correia
Lucio Mario Ferreira
Victoria Rosa Silva
04 TERÇA
Roger Lemes da Silva

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!

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!

02 DOMINGO
Elvis Nekel Mazuco
Flavia Andressa Carvalho Motta

06 QUINTA

Testemunho:
Jesus falou muito ao meu coração. Agradeço a oportunidade de participar desses
momentos, pois sei que Deus fez grandes coisas em minha vida e ainda esta fazendo.
Deus com sua especialidade em surpreender, me surpreendeu, me impactou! Através
do louvor, das palestras, da unção que estava naquele lugar, falou diretamente ao
meu coração.
Maria Fatima Romão Hretiuk

07 SEXTA
Fátima A. Montoza de Oliveira
Fernanda Albino Leme
Maria Laudicéa Leal Monteiro
08 SÁBADO
Gilson Cascione

Recados
Chamada ao Discipulado
Você que não deseja andar sua caminhada de fé sozinho, temos um
grupo de discipulado para você participar. Entre em contato no
3324-7768.
Homem ao Máximo
Em Setembro iniciaremos novas classes do Homem ao Máximo!
Inscrições com Adauto 99942-0779 ou Everaldo 99629-8539.
Os membros que queiram pagar inscrições, dizimar ou ofertar via cartão,
procurem os diáconos , pois temos a maquininha disponível.

Texto para reflexão
Colossenses 1:10-12

