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Boletim Dominical

CRISTÃO DA ÁFRICA SUBSARIANA É MORTO NA LÍBIA

29 de Dezembro de 2019
Ore pela esposa e os oito filhos deste cristão, uma das
vítimas do conflito armado em andamento na Líbia.
Desde o começo de abril de 2019, um conflito armado
t
eve início na Líbia, quando o general Hafter começou
uma ofensiva com objetivo de tomar o controle da
capital, Trípoli.
O conflito já causou a morte de vários civis através de
bombardeios e ataques aéreos. Por causa dos
confrontos, dezenas de milhares de líbios já tiveram
que fugir de casa e agora estão vivendo como
deslocados internos.
A Líbia está no Top 5 da Lista Mundial da Perseguição
2019, ocupando a 4ª posição. São conhecidos apenas
150 cristãos ex-muçulmanos locais. E, mais do que
nunca, em meio a essa situação, eles contam com suas orações.
Interceda para que cada um deles seja guardado pelo Senhor, e cresça em
comunhão com Ele durante o tempo de adversidade.
Ore pelo fim da violência e para que venham tempos de estabilidade no país.
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Domingo
09h
Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h
2º Culto
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3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar
Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
14h30 Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
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Sexta-feira
20h Reunião dos Homens
20h Reunião de Cura e Libertação
Sábado
15h Kings Kids
19h Culto em Inglês (1° do mês)
20h Culto de Casais (2ª do mês)
19h Culto em Espanhol (3º do mês)
20h Culto dos Jovens
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Segunda-feira - Pr. Guilherme
prguilherme@metodistalondrina.com.br
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
Sexta-feira - Pra. Flávia
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Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h

Pontos Missionários e
Campo Missionário:
P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
Domingo - 19h - Culto
Quarta-feira - 20h - Culto
P.M. - Jd. Bandeirantes
Rua Serra do Cadeado, 190
Jd. Bandeirantes
Quarta-feira - 20h - Culto
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo - 19h30 - Culto
Quarta-feira - 20h - Culto
C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo - 19h30 - Culto
Quinta-feira - 20h - Culto
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Eudes Dias

“Eu sou a videira verdadeira, e o meu
Pai é o lavrador. Todo o ramo que, estando
em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o
que dá fruto ele limpa, para que produza
mais fruto ainda. Vocês já estão limpos
pela palavra que lhes tenho falado.
Permaneçam em mim. Eu permanecerei
em vocês. Como o ramo não pode produzir
fruto de si mesmo se não permanecer na
videira, assim vocês não podem dar fruto
se não permanecerem em mim” (João 15:1-4).
Quando chegamos nesta época do ano, muitas
pessoas fazem um check list de como foi o ano que passou. Se
conseguiram realizar as metas e planos que traçaram para
aquele ano que está findando, quais as coisas que não
concretizaram e também apontam os novos objetivos para o
ano seguinte.
As férias que querem tirar, as dívidas que precisam
ser pagas, os parentes que desejam visitar, a faculdade que
querem fazer, aquele emagrecimento que não aconteceu e
que acabou ficando para o próximo ano. Enfim, esses são
alguns exemplos de coisas que se deseja e que muitas vezes
fazem parte da nossa listinha.
Traçamos planos pra muitas áreas de nossas vidas,
mas será que temos traçado planos para a nossa vida
espiritual? Será que analisamos como foi a nossa caminhada
com o Senhor Jesus neste tempo? Em que crescemos e
amadurecemos espiritualmente? Se é que o fizemos….
Como está o nosso relacionamento com Jesus? Ele é
a videira, Ele é a fonte da vida. Temos obedecido ao Senhor
quando Ele nos orienta? Temos feito a nossa parte ou
esperamos que tudo caia do céu no nosso colo?
A palavra de Deus nos garante, que seguir Jesus
denota negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Até que ponto
você está negando a si mesmo? Você tem tomado sua cruz?
Quantas coisas o Senhor te abençoou este ano? As bênçãos
de Deus em nossas vidas, sua graça, amor incondicional,
misericórdia e fidelidade, são tremendas e muito mais do que
realmente merecemos.
Continua na pág. 02
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Mas Deus não faz em nossas vidas por merecimento, mas sim por amor.
Como esse Pai zeloso e amoroso que Ele é.
Há muitas coisas que Deus tem para nos mostrar, ensinar, revelar, Ele
anseia por isso, mas será que ansiamos por essa comunhão plena? Muitas vezes
dizemos que sim, contudo será que as nossas atitudes demonstram isso? Viver
Jesus é conhecer a Palavra da salvação, no entanto, também é praticar em nossa
vida diária os seus princípios. Só vamos ser ramos realmente produtivos se
permanecermos no Senhor. Permanecer denota fé, intimidade, compromisso, e
prática. Requer unidade com o Senhor e com os nossos irmãos em Cristo Jesus.
Necessitamos uns dos outros para viver em plenitude de vida. Afinal, é isso que
Jesus nos promete, vida e vida em abundância!
Pra. Flávia Helbing da Rosa da Silva

Agenda
Férias do Ministério Infantil
O Ministério Infantil está em recesso. Nesse período teremos alguns
voluntários atendendo as crianças de 03 a 08 anos durante os Cultos.
Retornaremos no dia 09 de Fevereiro.
PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO
31/12 (Terça) – 22h30 - Vigília de Ano Novo
01/01 (Quarta) - Não haverá o Meia hora com Jesus
Coordenadores de ministérios
Lembramos os irmãos e irmãs que o Planejamento Financeiro de 2020 deverá ser
enviado até o dia 31/12/2019 para o e-mail financeiro@metodistalondrina.com.br
Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro
No mês de Janeiro de 2020, 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 será somente até às 18h. O uso do estacionamento
também finaliza neste horário.

Aconteceu
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A BATALHA ESPIRITUAL DA EVANGELIZAÇÃO
Devemos entender que estamos numa
b a t a l h a e s p i r i t u a l . Fa ze r a o b ra d e
evangelista, querer ver o mundo todo salvo,
servir a Cristo, é atacar diretamente o
inimigo.
A Bíblia nos diz que, quem não tem
Cristo pertence a Satanás (Mt 13:38). E
quando você começa a orar pela salvação de
alguém, e depois começa a evangelizá-lo, o
inimigo não vai gostar e fará tudo para não
perder a vida que está sob o seu domínio. Você já tentou tirar um osso da boca de
um cão faminto? Que tal tirar a carne de um leão esfomeado?
Quando decidimos servir a Cristo, fazemos uma declaração de guerra contra
o inimigo, mas a vitória já está garantida por Jesus!
A Bíblia apresenta alguns aspectos desta batalha. Em Colossenses 1:13 “Ele
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor”. Veja a obra maravilhosa que Cristo fez por nós.
Outrora estávamos no império das trevas, cegos espiritualmente, longe de
Deus, sem esperança, escravizados, cheios de medo, sem saber nada sobre o
futuro, sob o domínio de satanás. Mas Deus, por Sua grande misericórdia, libertounos do império das trevas e transportou-nos para o reino de Cristo. Que grandiosa
salvação!
Mas, como isto se deu? Foi quando alguém orou por nós e mostrou-nos a
verdade do evangelho. Portanto, quando saímos para pregar ou desejamos fazer a
obra missionária, devemos entender que estamos resgatando vidas do reino de
satanás, levando-as para o Reino de Cristo.
Em Atos 26:16-18 “Mas, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por
isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que
viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda; livrando-te do povo e dos
gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das
trevas para a luz e da potestade de satanás para Deus, a fim de que recebam eles
remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim”.
Nesta passagem, Paulo está dando testemunho de sua salvação e chamada
missionária.
Note que, no verso 18, ele fala das implicações e da realidade desta obra. Ele
foi enviado para:

FORMATURA DO CURSO MULHER ÚNICA

29 DOMINGO
30 SEGUNDA
Edna Maria Luz Reis
31 TERÇA
Ivone Martins Crema
Jacqueline Portela de Oliveira
01 QUARTA
Amanda Capiotto Garcia Maciel
Angela Campos Lima
Gabrielle Lopes
Isaque Guarnieri Passos
Jadison Teixeira de Souza
Janete Aparecida de Oliveira
José Eduardo Licorini
José Rubens Mestre
Kethrein C. Calixto de Gouveia
Lorenzo Tavares Teodoro
Luiz Felipe Rodrigues Ivasita
Mateus de Abreu Silva
Matheus Henrique M. Barrozo
Murilo Tsukigima Dassisti
Paloma Barbosa
Soraya Bacon
Terezinha Eico Ito
Valentina Marrafon
02 QUINTA
Isabela Mazini
03 SEXTA
Hylce Villas Boas de O. Buzolin
Valentina Teixeira N. de Oliveira
04 SÁBADO
Claudia Renata Sordi
Hudson Batista Silva

1) Lhes abrir os olhos;
2) Convertê-los das trevas para a luz;
3) Convertê-los da potestade de satanás para Deus.
Observe que o verso explica o propósito: “... para que recebam a salvação,
que é o fato de sermos transportados do poder de satanás para as mãos de Deus”.
Por isso, estamos numa batalha espiritual. A Bíblia diz que o mundo jaz no
maligno. Portanto, o trabalho de evangelização é uma batalha que arranca vidas
das garras de satanás, transportando-as para as mãos de Cristo.

Texto para reflexão
Extraído do livro “A Igreja local e Missões”

Romanos 8:28

