Nação da Cruz
Esta é uma pergunta muito frequente em
relação ao contexto muçulmano. Em locais como
Emirados Árabes Unidos, por exemplo, há
abertura e tolerância a outras religiões.
Segundo matéria do jornal O Estado de São
Paulo, há igrejas e a possiblidade se seguir outras
religiões, embora, em contrapartida, “ Grupos
rebeldes, como o ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh), matam cristãos.”
Fonte: https://internacional.estadao.com.br/blogs/gustavo-chacr a/comovivem-os-cristaos-em-meio-aos-muculmanos-no-oriente-medio/
Embora não seja proibido, não é difícil pensarmos no quanto deve ser
complicado, em meio a um clima de confronto devido a questões não somente
religiosas, como também políticas e de guerra, seguir uma religião que representa
uma minoria.
Nação da Cruz e o suporte aos cristãos e não-cristãos
Uma das nossas maiores lutas é oferecer suporte aos cristãos que são
perseguidos no Oriente Médio. No entanto, o Nação da Cruz vai mais além. Nossa
missão inclui também o suporte aos refugiados que se encontram em situações
muitas vezes, deploráveis de total abandono. E isso é indiferente da religião
professada.
Atuamos não apenas no Oriente Médio, mas na janela 10/40 muçulmana, ou
seja, norte africano, Oriente Médio, sudoeste e sul asiático.
A ideia da Nação da Cruz é por meio da Igreja de Cristo, trazer um pouco de
alento às pessoas que tanto sofrem, vitimas da “guerra religiosa”. Apoiamos
projetos já existentes, com total ética cristã e amor a Cristo de forma incondicional.
Enviando missionários, promovendo ensino e maneiras de sustentação de
vilarejos, técnicas de plantio, construção de móveis, dentre outras formas de gerar
renda familiar aos refugiados, sejam elas cristãos ou não, melhorar a qualidade de
vida destas pessoas, por meio de nossas missões é o nosso maior
compromisso.
E você, já pensou em ajudar alguém hoje? Conheça melhor
nossos projetos e veja como é possível fazer a diferença na vida de
nossos irmãos tão necessitados de ajuda.
Entre em contato com Breno: 99912-0404.

Fone (43) 3324-7768 - Londrina/PR
www.metodistalondrina.com.br
secretaria@metodistalondrina.com.br
Descanso Pastoral

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

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

P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
Domingo às 19h - Culto
Quarta-feira às 20h - Culto

Fernando Cesar Monteiro
Ruth de Assis da Silva
Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira

Mensagem Pastoral
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos
deu... e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro,
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz"
(Isaías 9:6).

Casais

Ministério Pastoral
Missões

Ministério Pastoral
Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez
Comunicação e MKT

Gabriel de Freitas Soares
Everaldo Bernardino
Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
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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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

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

23 de Dezembro de 2018

Homens

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

Boletim Dominical

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Divinamente inspirado e profundo
conhecedor da história e da vida política de
sua época, o profeta Isaías anunciara a
vinda ao mundo do Príncipe da Paz.
Zacarias, no século sexto,
profetizara: "... Ele anunciará paz às nações; o seu domínio se
estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até à extremidade
da terra" (Zc 9:10) e Miquéias, o profeta, no oitavo século,
escrevera: "Ele será a nossa paz" (Mq 5:1).
A paz era ansiosamente desejada, pois o mundo que O
precedera era palco de desordens, acirradas discórdias,
violências, conflitos e guerras. O profeta Ezequiel, também no
sexto século, advertira: "Faze cadeia, porque a terra está
cheia de crimes de sangue, e a idade cheia de violência" (Ez
7:23).
No hebraico, língua do Antigo Testamento, a violência é
designada pela palavra hamas para caracterizar um ato de
extrema crueldade dirigido contra o ser humano. A violência é
uma ação perversa e manifesta uma atitude ostensiva de
oposição a Deus e à sua Criação.
O nascimento do Menino Jesus em Belém de Judá foi
anunciado aos pastores pelo anjo e saudado por uma multidão
da milícia celestial que louvava a Deus e dizia: "Glória a Deus
nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer
bem" (Lc 2:14). A presença de Jesus entre os homens é a
expressão da benignidade divina que se propõe a estancar a
torrente de perversidade e violência, a destronar o ódio e a
entronizar o amor.
Natal renova o sublime propósito divino de fraternidade,
de reconciliação entre Deus e o homem e do anseio incontido e
ardente de felicidade e paz para todos, faz vibrar com ternura
os nossos corações, e desperta dentro de nós os mais nobres
sentimentos e valores que estavam indolentes e adormecidos
em nosso ser.
Continua na pág. 03
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Recados

Continuação da pág. 01

Férias do Ministério Infantil
O ministério Infantil está em recesso. Nesse período teremos alguns
voluntários atendendo as crianças de 03 à 08 anos durante os Cultos.
Retornaremos no dia 10 de Fevereiro.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO
25/12 (Terça) - Não haverá o Culto das 19h30. Celebre o Natal em família.
31/12 (Segunda) – Vigília de Ano Novo
22h30 – Celebração com o tema “Iniciando 2019 com joelhos no chão”
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Tão majestoso gesto enaltece, dignifica e restaura a condição humana, ferida
e humilhada pelo aguilhão do pecado.
Celebremos, pois, este Natal com hosanas, regozijo, alegria imensa, profundo
reconhecimento e glorificando a Deus nas maiores alturas. Este é o fato mais
extraordinário acontecido na História: a vinda de Jesus ao mundo para nos salvar
no tempo e na eternidade.
Seja nosso supremo desejo buscar e semear; semear o amor e colher a paz,
inclinando-nos em adoração, gratidão, reverência e submissão diante do divino
Infante de Belém, Jesus, o Príncipe da Paz.
Rev. Ivam Pereira Barbosa - 5ªRE

01/01 (Terça) - Não haverá o Culto das 19h30. Desfrute deste tempo de
comunhão com seus familiares!

Recados

COMO VIVEM OS CRISTÃOS EM MEIO AOS MUÇULMANOS
NO ORIENTE MÉDIO?

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro
No mês de Janeiro de 2019, devido o período de férias dos
ministérios, o expediente da igreja durante a semana será
diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de trabalho
dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o uso do
estacionamento também finaliza neste horário.
Coordenadores de ministério
Lembramos os irmãos e irmãs que o Planejamento Financeiro 2019 deverá ser
enviado até o dia 31/12/2018 para o e-mail financeiro@metodistalondrina.com.br
Nota de Falecimento
José Medeiros de Souto, 69 anos, ocorrido em 11/12/2018. Esposo da irmã Jane
Medeiros e cunhado do irmão Aristídes (Intercessão). Oremos pela família.

Nomeações Pastorais
No último Ministerial Regional, tivemos nomeações de novos pastores para
nossa Igreja. Louvamos a Deus pela vida e vinda deles!

Pra. Flávia Helbing da Rosa e
o esposo Nilson Dias da Silva

Pr. Guilherme Alves Simões e a
esposa Fernanda Helen Sordi

Você já parou pra pensar um instante,
em como deve ser a vida dos cristãos, em meio
aos muçulmanos, lá no Oriente Médio?
Afinal, embora possamos afirmar que há
semelhanças entre o cristianismo e o
islamismo, sabemos que, historicamente, os
conflitos entre ambos são recorrentes, e não
cabe aqui fazermos um juízo de valor, tampouco denegrir os seguidores do Islã,
que são maioria no Oriente Médio.
Para entendermos melhor esta questão, vamos às definições dos dois
termos:
·Cristianismo: de origem grega, a palavra christos significa Messias.
Podemos classificar o Cristianismo como uma religião monoteísta, que tem como
foco os ensinamentos e a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é o filho de Deus,
aquele que é salvador e senhor. O Cristianismo nasceu na Judéia e foi
primeiramente difundido no Oriente, e pregado no mundo mediterrâneo pelos
Apóstolos depois da morte de Jesus.
·Islamismo: religião com a crença na suprema majestade e poder de um
único Deus, que é o criador e Senhor de tudo. Os muçulmanos dão a este Deus, o
nome de Alá (Allah). É também considerada uma religião monoteísta, que tem na
figura do profeta Maomé, seu fundador, no início do século VII. A palavra "Islã" é de
origem árabe, tendo como significado "submissão" ou "rendição".
Se pensarmos que as duas religiões professam a crença em um único Deus,
por qual motivo então, há tantos relatos que informam muitas vezes, que há
perseguição religiosa em relação aos cristãos?
Fica aqui um convite para a reflexão. Fato é que no
Oriente Médio, o cenário é muitas vezes desolador, e
independentemente de religião, Deus sempre falou em amor
e em ajudar o próximo, não é mesmo?
Será que é proibido seguir outra religião no Oriente
Médio?

23 DOMINGO
24 SEGUNDA
Jessica Martimiano da Silva
25 TERÇA
Cleonise Gubert de Rezende
Lesiane Arine da Silva Domingues
Maria Luiza Ducatti
Natália Nobrega Vilela
26 QUARTA
Débora Fernanda N. Soares Luiz
Sandra Regina dos S. Nascimento
27 QUINTA
Ana Lucia Ferraz de Camargo
Genilson Paulista da Rocha
José Reinaldo Palma Theodoro
Marina Monteiro
28 SEXTA
29 SÁBADO

Texto para reflexão
Filipenses 2:13

