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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

Domingo:   9h - Escola Dominical 

             19h - Culto da Família 

 
 

ACONSELHAMENTO  PASTORAL 
 

   Rev. Elói Moutinho    (9101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

                                            Deus pode fazer mais em um momento do que o homem em um milênio.      J Blanchard 

"Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste 
como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do 
rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jeju-
ando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam 
sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e 
lave o rosto, para que não pareça aos outros que você 
está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secre-
to. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.   
Mateus 6:16-18  
 
Ele respondeu: "Porque a fé que vocês têm é pequena. 
Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de 
um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: 'Vá 
daqui para lá', e ele irá. Nada será impossível para vo-
cês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum". 
Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: "O Filho 
do homem será entregue nas mãos dos ho-
mens.Mateus 17:20-22   
 
Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo 
jejum". Marcos 9:29  
 
Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada 
igreja; tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao 
Senhor, em quem haviam confiado. Atos 14:23  

 

01 - EVANDRO FEIJO RODRIGUES 

01 - PATRICIA FERREIRA NEVES 

03 - MARLENE DE OLIVEIRA FERNANDES 
04 - ANA PAULA MOUTINHO EVANGELISTA 

04 - VILDINEY DE ALMEIDA SANT'ANA 

05 - GLAUCY ROSA FONSECA 

06 - ELLEN DIAS RAMOS 

07 - SAULO VINICIUS DA PAIXÃO 

07 - SUELY BOLDO MARTINS 

1 A 7 DE FEVEREIRO 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 REUNIÃO PARA PROFESSORES 

 

Será no dia 6 de fevereiro 
     sexta-feira às 20h 

http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_6_16-18/
http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_17_20-22/
http://www.bibliaon.com/versiculo/marcos_9_29/
http://www.bibliaon.com/versiculo/atos_dos_apostolos_14_23/


   

CONTINUAÇÃO....CINCO IMPORTANTES LIÇÕES 
 

 
 

Quinta importante lição 
 
 

Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava co-
mo voluntário em um hospital, eu vim a conhecer 
uma menininha chamada Liz que sofria de uma 
terrível e rara doença. A única chance de recupe-
ração para ela parecia ser através de uma trans-
fusão de sangue do irmão mais velho dela de 
apenas 5 anos que, milagrosamente tinha sobre-
vivido à mesma doença e parecia ter, então, de-
senvolvido anticorpos necessários para combatê-
la. O médico explicou toda a situação para o me-
nino e perguntou, se ele aceitava doar o sangue 
dele para a irmã. Eu vi ele hesitar um pouco, mas 
depois de uma profunda respiração, ele disse: 
"Tá certo, eu topo já que é para salvá-la". A me-
dida que a transfusão foi progredindo, ele estava 
deitado na cama ao lado da cama da irmã e sor-
ria, assim como nós também, ao ver as boche-
chas dela voltarem a ter cor. De repente, o sorri-
so dele desapareceu e ele empalideceu. Ele o-
lhou para o médico e perguntou com a voz trê-
mula: -"Eu vou começar a morrer logo, logo?" 
Por ser tão pequeno e novo, o menino tinha inter-
pretado mal as palavras do médico: ele pensou 
que teria que dar todo o sangue dele para salvar 
a irmã. Pois é, compreensão e atitude são tudo. 

 Pelo acampamento distrital da juventude 
 Pelos ministérios e suas programações 
 Pelos pastores e líderes 
 Pelas famílias da igreja 

                

Vitória e Paz 

"Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham 

paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham 

ânimo! Eu venci o mundo." (João 16:33) 

Há essencialmente duas fontes de ataque espiritual na vida 

de um cristão: dentro e fora. O ataque de dentro vem sob a 

forma de inimigos infiltrados. O ataque externo vem sob a 

forma de perseguição. E, muitas pessoas tem sido derruba-

das pelo ataque externo. Perseguição é um dos métodos 

primários de ataque na vida do cristão. Jesus falou de perse-

guição na parábola do semeador, na qual a semente simboli-

za a Palavra de Deus. Ele explicou: "Quanto ao que foi seme-

ado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra 

e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz 

em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge 

alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo 

a abandona" (Mateus 13:20-21). Se você for mesmo um se-

guidor de Jesus Cristo, você será perseguido. Mas Jesus 

disse: "Bem-aventurados serão vocês quando, por minha 

causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de 

calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque 

grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma 

forma perseguiram os profetas que viveram antes de vo-

cês" (Mateus 5:11-12). Você está em boa companhia: os pro-

fetas também foram perseguidos. Quando sofrer persegui-

ção, lembre-se do que Jesus disse: "Eu lhes disse essas coi-

sas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês 

terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mun-

do" (João 16:33). Que sejamos perseguidos pelas razões 

certas. Que sejamos perseguidos porque somos como Jesus 

Cristo e refletimos a Sua imagem num mundo perdido. E nun-

ca nos esqueçamos de que n'Ele temos paz e vitória sobre a 

perseguição e sobre a tribulação. 

                                              www.devocionaisdiarios.com.br 

1 de Fevereiro de 2015 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas   

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2013/09/vitoria-e-paz.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/13/20-21
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/11-12
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/16/33

