Nação da Cruz

Boletim Dominical

COMO É VIVER NA JORDÂNIA?

03 de Março de 2019
Um quadro grave e desolador, na maior parte das vezes. Com
esta frase, podemos resumir o clima que domina a região da
Jordânia.
Porque viver na Jordânia nos remete a tais características? A
tão falada “guerra santa”, perseguições e conflitos políticos,
ideológicos e religiosos, tem levado cada vez mais pessoas,
refugiadas em boa parte da Síria, a não viverem, mas sobreviverem, em um território
que revela dor, destruição e medo.
O sofrimento é latente em todas as partes na Jordânia. Porém, a esperança
surge sempre como uma fagulha de luz divina, mostrando que o poder de Cristo é
maior que tudo, dando um sopro de vida, onde a vida, parece encontrar sua faceta de
maior aflição.
Numa matéria publicada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a
seguinte descrição definiu bem o estado de espírito das pessoas que se encontram na
Jordânia:
“Para os refugiados sírios que moram na Jordânia, a vida é repleta de
dificuldades diárias. A assistência humanitária torna suas vidas um pouco mais fáceis,
mas vivem com a presença constante de medo, ansiedade e a esperança de um futuro
melhor.” (Fonte: https://www.icrc.org/pt/document/refugiados-sirios-na-jordania-omedo-ansiedade-e-esperanca-fazem-parte-do-dia-dia).
A realidade da Jordânia nos faz, muitas vezes, refletir qual é o nosso papel na
sociedade e no mundo. Em 2015, uma pesquisa registrou que 86% de refugiados
urbanos vivem abaixo da linha de pobreza Jordana, o que significa cerca de US$ 95 per
capita ao mês.
“Com a lotação de Zaatari, o número de refugiados em busca de abrigo no
segundo campo da Jordânia, Azraq, aumentou nos primeiros seis meses deste ano”
d i s s e A d r i a n E d w a r d s , p o r t a - v o z d o A C N U R , e m G e n e b r a . ( Fo n t e :
https://www.acnur.org/portugues/2015/07/28/campo-de-refugiados-de- zaatari-najordania-completa-tres-anos-com-desafios-para-seus-milhares-de-habitantes/).
Radicalismo, violência, perseguição a todos aqueles que não professam a fé
islâmica, infelizmente refletem a realidade do dia a dia na Jordânia.
Como intervir neste realidade desoladora?
Acompanhe a matéria do Ministério Nação da Cruz no próximo boletim!
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Descanso Pastoral

Segunda-feira - Pr. Guilherme
prguilherme@metodistalondrina.com.br
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@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

Sexta-feira - Pra. Flávia
praflavia@metodistalondrina.com.br

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

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro
Ensino

Rita de Cassia R. Oliveira
Casais

Tiago e Daniele Califani
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

P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
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)

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

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Gabriela Salles
Secretaria e Administração

Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto
Quinta-feira às 19h30 - Culto

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva
Guilherme Alves Simões

Homens

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

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

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
CORRENDO A CARREIRA
(Hebreus 12.1-2).
Os jogos gregos eram bastante populares
nos tempos antigos. Os jogos eram praticados
em todo o Império Romano. Em cada cidade
havia um anfiteatro, que os atletas exibiam suas
proezas diante de multidões entusiasmadas,
disputando corridas, lutas, lançamento de dardos e corridas de
carruagens. No Novo Testamento, a vida cristã é comparada a uma
corrida atlética, não porque estejamos competindo uns com os
outros, mas pela demanda de autodisciplina. A preocupação do
autor é a de que "corramos com perseverança a corrida que nos é
proposta". A impressão que temos é de um treinador instruindo os
atletas numa competição. Para conseguir um bom desempenho,
três requisitos são necessários.
1. Lembre-se dos espectadores! “Estamos rodeados por tão
grande nuvem de testemunhas", refere-se certamente aos heróis
da fé no Antigo Testamento (cap.11), e provavelmente aos seus
equivalentes no Novo Testamento. Mas em que sentido eles são
“testemunhas”? O autor está se referindo ao testemunho que eles
deram sobre a terra. Poderíamos incluir os cristãos mortos que
estão nos assistindo do céu? Teoricamente, penso que sim, porque
lemos que estamos “rodeados” por eles, sugerindo inúmeras
fileiras repletas de espectadores empolgados no anfiteatro local.
Lembrar-se dos espectadores significa inspirar-se neles para
buscar um melhor desempenho.
2. Treine! Todos os atletas sérios se sujeitam a uma disciplina
que controla alimentos, bebidas, exercícios e sono. Para obter um
bom desempenho durante a corrida é preciso eliminar o excesso de
peso e as roupas inadequadas. Na corrida cristã isso significa
abandonar o "peso" o pecado e outros "pesos" que podem não ser
pecaminosos em si, mas atrapalham o desempenho na corrida.
3. Mantenha os olhos na linha de chegada! Os atletas cristãos
devem evitar distração e manter os olhos fixos em Jesus,
imaginando-o em pé ao lado da linha de chegada.
“Pensem bem naquele que suportou a cruz e a oposição dos
pecadores contra si mesmo, para que vocês também não
desanimem". Assim, cercados por testemunhas, tendo disciplina
rígida e fixando os olhos em Jesus, correremos nossa prova com
perseverança, sem cogitar a possibilidade de abandoná-la.
John Stott
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Agenda
07 de Março – Comemoração ao Dia Internacional da Mulher
Convidamos todas as mulheres para participarem deste Culto especial!
Com o tema “Re-vestidas”, será (quinta-feira) às 19h30 no Templo, com
Ministração da Bispa Hideide Torres. Participe! Não terá custo!

09 de Março – King's Kids
O King's Kids está de volta! É imprescindível a participação dos pais
nesse primeiro dia, pois iremos apresentar as novidades.
Informações com tia Flaviana 99617-3125.
09 de Março - Culto em Inglês
Será às 19h no Templo, com ministração da irmã Maria Paula Lima.
Você é nosso convidado. Let's praise God together!
09 de Março – Culto de Casais
Nosso Culto especial para os casais já está agendado! Invista este tempo
com sua família. Será no salão social às 19h30.
10 de Março - Culto Infantil
O Culto infantil está de volta, Tragam suas crianças! Será às 18h no
salão social.
18 de Março – Convocação Concílio Local
No uso de minhas atribuições, conforme art. 129 dos Cânones da Igreja
Metodista convoco os membros da Igreja Metodista Central de Londrina à reunir-se
em Concílio Local Ordinário no dia 18/03/2019 (Segunda-feira) às 19h30 no Templo.
PAUTA:
- Plano de Ação 2019/2020;
- Calendário de Atividades 2019/2020;
- Orçamento Programa 2019/2020.
- Indicação de nomes para Concílio Distrital.
Londrina, 03 de Março de 2019.
Pr. Fernando Cesar Monteiro – Presidente
22-24 de Março - Reencontro com Deus
Vem aí nosso Reencontro! É um tempo precioso de cura,
fortalecimento e renovo espiritual! Faça sua inscrição ao final dos
Cultos ou na recepção da Igreja. As vagas são limitadas!

Recados
Choro Novo
A linda Beatriz Ribeiro Montenegro nasceu em 17/02/2019, com 3,985kg e
52 cm. Primeira herança do casal Bruno e Daniele Montenegro. Parabéns
aos papais pelo lindo presente!
Curso Mulher Única
Em Março iniciaremos novas turmas! Investimento 85,00 (Referente
Material). Inscrições com Danielle 99995-9274 e Simone 99942-0782.

Pastoral
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JESUS NOS DESAFIA EM AMOR
(Lucas 6:27-38)
“Se você está à procura de uma religião que o deixe
confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o
cristianismo” (C. S. Lewis).
Você já parou para pensar que em nossas vidas diárias
estamos sempre querendo levar a melhor (vantagem) sobre
as situações que a vida nos impõe?
Este texto que lemos é a continuação do Sermão da
Montanha.
Para a visão do mundo, tudo que é dito aqui por Jesus é
desvantagem para nós. Ele nos propõe atitudes, que precisamos lutar para
conseguir praticá-las.
Jesus fala a uma sociedade individualista, que sempre amou fazer pelos
seus, por aqueles que mais gostam e assim por diante.
O povo judeu, com todo respeito, são um dos povos mais fechados sobre a
face da terra, onde sempre pensaram em fazer pelos seus, mas nunca a ideia de
fazer por aquilo que é estranho ou que foge do controle deles.
E a nossa sociedade é diferente?
Estes mandamentos de Jesus são extremamente atuais para os nossos dias.
Nunca fomos tão individualistas como somos hoje. Nunca estivemos tão perto
(tecnologia), mas ao mesmo tempo tão afastados das pessoas.
Eis os desafios de Jesus para nós através do texto de Lucas.
7 AÇÕES PEDIDAS POR JESUS PARA SEREM PRATICADAS:
1. AMANDO-AS;
2. FAZENDO O BEM PARA ELAS;
3. ABENÇOANDO-AS;
4. ORANDO POR ELAS;
5. RETRIBUINDO O MAL COM O BEM;
6. SENDO GENEROSOS;
7. TRATANDO COMO NÓS GOSTARÍAMOS DE SERMOS TRATADOS.
Voltemos a pensar na frase de início de C. S. Lewis: “Se você está à procura
de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o
cristianismo”.
Ao mesmo tempo, pense também no que Jesus dizia a todos: “Se alguém
quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e sigame. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por
minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, e
perder-se ou destruir a si mesmo? (Lucas 9:23-25).
Que possamos como igreja hoje, aceitarmos estes desafios de Jesus para
as nossas vidas. E a ideia de seguirmos a Jesus, não seja por conforto, mas para
fazermos a diferença na vida das pessoas através da presença desafiadora Dele
em nós.
Pr. Guilherme Alves Simões

03 DOMINGO
Emerson dos Santos Silva
Rosmeire Pereira da Silva
Chrislaine M. C. Orchanheski
Rodrigo Guedes
04 SEGUNDA
Marcus Vinicius Silva Garcia
05 TERÇA
Matheus Favero e Silva
Fábio Issamu Ivasita
Eduardo Altino da Silva
Juliano Cesar Silva
06 QUARTA
Ivan Carlos Andreasa
Antônio Miguel Rosa Guadagnin
07 QUINTA
Rosangela Nakad Cascione
Paulo Sergio Miranda
08 SEXTA
Raquel Ferreira
Cristiane Donizetti da Silva
Sencler Silva Filho
09 SÁBADO
Jéssica Siqueira Barbosa
Christian Squeti

Texto para reflexão
Efésios 5:1

