Nação da Cruz

Boletim Dominical

10 RAZÕES PARA ORAR PELA SÍRIA

26 de Janeiro de 2020

1. Ore pelos estabelecimentos dos Centros de Esperança. Nesses locais, muitos
cristãos encontram comida e ajuda financeira para pagar o aluguel.

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

2.O desemprego é grande no país. Muitos jovens têm desanimado e desejado morar
em outras nações por esse motivo. Peça que Deus abençoe e amplie os empregos na Síria.
3.O inverno no país é rigoroso, e nos acampamentos de deslocados internos as
temperaturas podem ser piores. Muitas crianças morrem nesses períodos. Interceda para que
as temperaturas sejam amenas e que a ajuda chegue aos necessitados.

Pastoral

Pastor Fernando C. Monteiro

4.Agradeça pelo trabalho que eles têm feito até agora.

Ensino

5.Louve a Deus pelo treinamento de líderes de louvor da nação.

Rita de Cassia R. Oliveira

6.Interceda pela vida do pastor George Moushi, da igreja de Qamishli. Ele foi detido
pela polícia porque estava construindo uma igreja, e soube do motivo depois de passar horas
preso sem nenhuma justificativa.
7.Clame pela vida dos cristãos na Síria, que eles entendam o propósito de Deus em
ficar no país. "Ore para que o cristianismo na Síria não perca sua identidade, que os cristãos não
deixem o país nem desistam, mas fiquem e lutem em oração", pede o pastor curdo Nirad.
8.Interceda pelas mulheres, para que Deus console o coração delas e dê alegria mesmo
na adversidade. As mais jovens estão sem perspectivas de casar e ter uma família. Já as mais
velhas se sentem sobrecarregadas e deprimidas com as perdas de parentes e a destruição do
país.
9.Há muitos idosos no país sem casa, cuidadores ou assistência médica. Ore para que
os governantes ofereçam mais ajuda aos que estão solitários e têm muito pouco.
10.A Síria precisa de uma melhoria milagrosa na economia. A moeda no país está
desvalorizada, os preços dos produtos estão muito altos e a renda é baixa. Interceda para que
Deus intervenha na situação e que os sírios tenham a chance de viver com dignidade.

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

Igreja Metodista Central de Londrina
Domingo
09h
Escola Dominical
10h30 1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas no 1º andar
Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
14h30 Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)
19h30
Culto de Oração cura
19h30 Culto libertação da família (4ª mês)
19h30
Conexão vertical - Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar
Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus
14h30 Culto da Restauração
14h30 Oficina de artesanato
Quinta-feira
19h
Oficina de artesanato
19h30 Momento Mulher (1ª do mês)
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

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

Obras de Misericórdia
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Raquel Trindade Garcia

www.metodistalondrina.com.br

Células

secretaria@metodistalondrina.com.br

Alexandre Brianez

Metodista Central de Londrina

Metodistacentralldna

Descanso Pastoral
Segunda-feira - Pr. Guilherme
prguilherme@metodistalondrina.com.br
Quinta-feira - Pr. Fernando
prfernando@metodistalondrina.com.br
Sexta-feira - Pra. Flávia
praflavia@metodistalondrina.com.br

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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Desde 2011, a Síria é palco de uma guerra que já deslocou 22 milhões de pessoas, mais
da metade da população. De acordo com a ONU, 5,6 milhões de sírios deixaram a nação e
outros 6 milhões estão espalhados pelo país em fuga da violência.

Comunicação e MKT

Danilo Takamori
Homens

Everaldo Bernardino
Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Gabriela Salles
Secretaria e Administração

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

Mensagem Pastoral
CORRENDO A MARATONA DA VIDA
“Irmãos, quanto a mim, não julgo
havê-lo alcançado; mas uma coisa
faço: esquecendo-me das coisas que
para trás ficam e avançando para as
que diante de mim estão, prossigo para
o alvo, para o prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus”
(Filipenses 3:13-14).
Há uma diferença entre a corrida
de 100 metros e a maratona
(aproximadamente 42 km). A vida é
uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Por isso é
necessário ter um ritmo médio, mas constante, o
importante não é como você começa, mas como você
termina. Veremos três exemplos na Palavra de Deus.
1º Salomão - Começou bem e terminou de
maneira difícil
Salomão começou bem sua trajetória com Deus.
Quando nasceu ele recebeu um nome que significa "paz". O
Senhor escolheu o filho de Davi, um pacificador, um homem
de paz, para construir a sua casa. Ele era tido, como o
homem mais sábio dos seus dias.
Sua fraqueza por mulheres, o arruinou, caiu na
idolatria e prostituição, podemos dizer que Salomão
começou bem sua carreira com Deus e terminou
complicado.
2º Daniel - Começou bem e terminou bem
Considerado um grande homem de Deus do início ao
fim da sua vida. Sendo levado preso por Nabucodonosor, de
Israel para Babilônia, ele teve muitas perdas.
Seu nome foi trocado de Daniel: “Deus é meu juiz”, por
Beltessazar: “bel proteja o rei”.
Daniel foi um jovem diferente, decidiu firmemente em
seu coração não se contaminar. Foi levado para a Babilônia
aos 14 anos, e aos 82 anos ele ainda era uma liderança forte
na Babilônia. Daniel permaneceu firme naqueles 68 anos de
cativeiro, e viu Deus realizar as promessas sobre sua vida.
Continua na pág. 02

Aconteceu
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3º Paulo - Começou mal e terminou bem

03

MISSÃO PARAGUAI 2020

26 DOMINGO
Maria José Baladelli
Soraya Heloisa Salvador

Paulo era um perseguidor implacável da igreja de Cristo, e estava por trás do
apedrejamento de Estevão. Um dia, na estrada de Damasco, perseguindo os
cristãos, o próprio Jesus aparece para ele e pergunta: “Porque me persegues?”.
Depois disto, ele fica cego por alguns dias, e quando a visão volta, já está inserido na
comunidade dos discípulos.

27 SEGUNDA
Vilma Mara Rezende

De perseguidor passou a ser perseguido. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso
em Jerusalém, acusado em Cesárea, enfrentou um naufrágio indo para Roma e foi
picado por uma víbora em Malta. Chegou a Roma preso e, mais tarde, acaba sendo
decapitado pela guilhotina romana.

28 TERÇA
Beatriz Giraldes Betoni Vidal
Maria Helena Nascimento Azevedo

Paulo pregou a tempo e a fora de tempo, e foi o maior escritor do Novo
Testamento. E nós, como estamos na nossa caminhada com Deus? Oremos para
permanecermos no Senhor, e que possamos terminar bem nossa carreira em Cristo
Jesus!

29 QUARTA
Danieli Cristina Alves
Haydee Eyherabid Araujo
Luiz Alberto Flavio

“Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas” (Ec 7:8)
Pr. Guilherme Alves Simões

30 QUINTA
Alcir José de Oliveira
Débora Simohigashi Veiga
Elisangela Fernandes Dias de Lima
Jessica Pimenta Silva

Agenda
22-25 de Fevereiro – Acampamento dos Juvenis
Atenção Juvenis!! Teremos nosso Acampamento de carnaval,
com o tema “Raízes”. Será na chácara da Igreja com
investimento de R$ 175,00. Não fique de fora! Inscrições e
informações com Vinícius no 99678-0934.
22-25 de Fevereiro – Acampamento de Verão dos Jovens
Convidamos a juventude para participar deste momento pra lá
de especial! Será na cidade de Jacarezinho com investimento de
R$ 140,00. Venha participar conosco! Mais informações com
Beatriz no 99669-1388.
20-22 de Março – Reencontro com Deus
Vem aí! Logo teremos mais informações. Laranjinhas: Se você
já fez o Encontro, Reencontro com Deus, está inserido em grupo
de discipulado e deseja trabalhar, entre em contato com Thalita
pelo fone 99117-1606 ou Angela no 3324-7768 (período da manha).

Testemunho
A missão Paraguai 2020 foi minha primeira viagem missionária. Fomos lá
pra abençoar, mas voltamos muito abençoados. Não é fácil deixar nossa rotina
para servir em um país diferente, mas com certeza, foi uma das melhores
experiências que já tive. Fiquei com as crianças, e com o passar dos dias falávamos
a mesma língua, através do amor. Nesta missão vi o agir de Deus, não somente
naquele lugar, mas em mim. Só tenho a agradecer pela oportunidade e dizer que
todos precisam ter essa experiência algum dia, pois nada melhor que viver o Ide de
Deus.

31 SEXTA
Ecir Lopes Guerra
Luciana Aparecida Ireno Berg
Marcelo Nobre de Oliveira
Paula Guarnieri Passos
Samuel Deoces de Souza
Savania Belezoti Borges

Carolina C. Barros

01 SÁBADO
Maria Amélia de Souza Campos
Olga Marcon Guedes
Roni Guilherme Ignan

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.
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 dos funcionários será somente até às 18h. O uso do
estacionamento também finaliza neste horário.

Texto para reflexão
Salmos 18:2

