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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 

Não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas pelas sementes que você planta.  

No dia 27 de fevereiro - sexta-feira, o Ministério de homens reali-
zou a segunda reunião que foi na residência do irmão Antonio. 
Esteve presente 19 homens e o comando da churrasqueira ficou 
por conta do André Rosseti. 

 
 
 

 
 
 

01 - SUELI DA SILVA GONÇALVES 
02– DANIEL NAKANISHI 
03 - EDSON JOSÉ BATISTA 
03 - CLAUDIA CRISTINE VEITAS NOVELLI  
05 – EMANUELLE SALGADO 

1 A 7 DE MARÇO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



         Um amigo meu chamado Paulo ganhou um automó-

vel de presente de seu irmão no Natal. Na noite de Natal, 

quando Paulo saiu de seu escritório, um menino de rua es-

tava em volta do reluzente carro novo, ad-

mirando-o. Este carro é seu, senhor? – ele 

perguntou. Paulo assentiu: _Meu irmão me 

deu de Natal. O garoto ficou boquiaberto. 

_Quer dizer que foi um presente de seu 

irmão e não lhe custou nada? Nossa, quem 

me dera... – comentou o menino. É claro 

que Paulo sabia o que ele ia desejar. Ele ia 

desejar ter um irmão como aquele, mas o 

que o garoto disse chocou Paulo tão com-

pletamente que o desarmou. _Quem me 

dera (continuou o garoto) ser um irmão como esse. Paulo 

olhou o garoto com espanto, e então, impulsivamente, a-

crescentou: _Você gostaria de dar uma volta no meu auto-

móvel? _Eu adoraria!!! Depois de uma voltinha, o garoto 

virou-se e, com os olhos brilhantes, disse: _O senhor se 

importaria de passar em frente a minha casa? Paulo deu um 

leve sorriso. Pensou que soubesse o que o menino queria. 

Ele queria mostrar para os vizinhos que podia chegar em 

casa num carrão. Mas Paulo estava novamente enganado. 

_Pode parar em frente daqueles dois degraus? – perguntou 

o garoto. Ele subiu correndo os degraus. Então, passados 

alguns instantes, Paulo ouviu-o retornar, mas ele não vinha 

depressa. Carregava seu irmãozinho paralítico. Sentou-o no 

degrau e depois o abraçou e apontou para o carro. _Aí está 

ele, amigão, exatamente como eu te contei. O irmão deu o 

carro a ele de presente de Natal e não lhe 

custou nem um centavo. E algum dia eu 

vou te dar um igualzinho... Então você 

poderá ver com seus próprios olhos todas 

as coisas bonitas sobre as quais eu ve-

nho tentando lhe mostrar... Paulo saiu do 

carro e colocou o menino no banco da 

frente. O irmão mais velho, com os olhos 

ainda brilhando, entrou atrás dele e os 

três deram uma volta comemorativa. Na-

quela noite, Paulo aprendeu que a felicidade maior sentimos 

quando a proporcionamos à alguém!!! 

                           
                                  
 

 
 

O PRINCÍPIO DA SEMEADURA 
 

Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos 
dias o acharás. (Eclesiastes 11:1) 
 

 Quero compartilhar com vocês um pouco do capítulo 
11 de Eclesiastes. O que significa lançar o pão sobre as á-
guas? Em outra tradução bíblica (NTLH), o texto diz: 
“Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo 
você terá o seu lucro. É assim que acontece na vida secular. 
Você pode pensar que na natureza nada se perde, nada se 
cria, tudo se transforma. Então, quando eu lanço um pedaço 
de pão hoje, amanhã ele voltará em forma de um peixe que 
me servirá de alimento mais completo. Dessa forma, o meu 
investimento voltará com lucro. Mas não é nesse sentido que 
quero compartilhar. Quero refletir sobre o lado espiritual des-
sa atitude. Nós pegamos um pouco do que temos ou sabe-
mos, alimentamos alguém, uma causa, socorremos uma ne-
cessidade, semeamos uma palavra, abençoamos alguém, às 
vezes tiramos do bolso o que não está sobrando e doamos, 
assim lançamos o pão. Compartilhamos nossas dores e isso 
acaba consolando alguém. Enfim, doamos amor, alegria, 
dons, dinheiro e capacidades sem esperar recompensa. Isso 
é um ato de fé, que se complementa com o descanso em 
Deus. De repente, milagres começam acontecer: pessoas 
são curadas, relacionamentos são restaurados, filhos são 
libertos das drogas, etc. Dessa forma, uma atitude voluntária 
de desprendimento retorna-nos trazendo uma grande bên-
ção. O interessante é que o restante do texto nos manda 
investir hoje, pois não sabemos que necessidade poderá nos 
sobrevir amanhã. Ensina-nos a não ficar esperando dias me-
lhores, mas investir já, mesmo que as nuvens estejam ne-
gras, ou que o vento esteja contrário. Pois quem não planta, 
não colhe. É importante saber que Deus é quem faz as coi-
sas acontecerem. Às vezes não entendemos porque não 
colhemos de imediato aquilo que semeamos, mas ele diz 
para confiarmos tão somente nele. Deus também nos orienta 
a não olhar para onde ou em quem semeamos, porque so-
mente ele sabe em qual solo a semente frutificará. 
 

Rev. Eloi Moutinho 

 

1 de Março 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


