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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 (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

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 

 O propósito do Cristianismo não é evitar a dificuldade, mas é produzir um caráter adequado para enfrentá-la quando acontecer.  

 

 
 

01 - RUBIA MARA NAKANISHI 

03 – ANA FLÁVIA GASPARINO 
05 – TERESINHA ABUCCI 

06 - GABRIEL MATTOS MOUTINHO 

07 - FABÍOLA MARA SILVA 
07 - LINO DE QUADROS BITENCOURT 

 

1 a 7 de junho 

ALMOÇO DA FAMÍLIA E BATISMO – 11 DE MAIO 



 Havia uma mulher que tinha um cão tão fiel 

que poderia sair e deixar seu bebê com ele. Quando 
ela voltava, a criança estava ali dormindo profunda-

mente com o cão cuidando. Um dia algo aconteceu. A 
mulher, como de costume, deixou o bebê nas "mãos" 

deste cão fiel e foi às compras. Quando ela voltou, 
descobriu uma cena 

bastante desagradá-

vel. Era uma bagun-
ça total. O berço foi 

desmantelado, as 
fraldas e as roupas 

rasgadas com man-

chas de sangue por 
todo o quarto, onde 

ela havia deixado a criança e o cão. Chocada, a mu-
lher perdeu o chão. De repente, ela viu o cão saindo  

debaixo da cama. Ele estava coberto de sangue e lam-
bendo sua boca, como se tivesse acabado de fazer 

uma refeição deliciosa. A mulher ficou com raiva e 

concluiu que o cão tinha devorado o bebê. Sem pen-
sar muito, ela bateu no cão com uma madeira até a 

morte. Em seguida continuou procurando os "restos" 
de seu filho, ela viu uma outra cena. Perto da cama 

estava o bebê que, apesar de estar no chão, estava a 

salvo e sob a cama uma serpente em pedaços. Foi 
uma batalha feroz entre a cobra e o cão, que agora 

estava morto. Então a realidade veio à mulher, que 
entendeu o que havia acontecido na sua ausência. O 

cão lutou para proteger o bebê da cobra faminta. Ago-

ra era tarde demais, porque na sua impaciência e rai-
va, matou o cão fiel. Quantas vezes julgamos mal as 

pessoas e as ferimos com palavras duras e ações an-
tes de ter tido tempo para avaliar a situação? Presu-

mindo as coisas da nossa maneira, sem se dar ao tra-
balho de descobrir, exatamente, qual a real situação. 

Pouco de paciência pode reduzir drasticamente princi-

pais erros ao longo da vida. Quem é você para julgar 
mal agora? Não pense que você sabe o que os outros 

estão pensando. Antes de concluir, pare e pense até 
ter toda a verdade. 

  

O primeiro e maior mandamento 
 

"Respondeu Jesus: 'Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu 
coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.' 
Este é o primeiro e maior mandamento." (Mateus 22:37-38) 

 

 Há alguns anos atrás, cerca de trezentas balei-
as foram encontradas encalhadas em uma praia. Os 
cientistas especularam que elas estavam perseguindo 
sardinhas e ficaram presas na água rasa quando a ma-
ré baixou. É irônico pensar que ao perseguir pequenas 
sardinhas, essas criaturas gigantescas foram levadas à 
sua condenação. Muitas pessoas desperdiçam suas 
vidas perseguindo sardinhas. Dão importância a futili-
dades e não têm foco claro ou objetivo em mente. Mas 
Deus nos diz claramente qual deve ser o principal obje-
tivo de todo cristão. Se conseguirmos manter nossas 
prioridades, todo o resto virá junto. Na verdade, se ti-
vermos dois princípios operando em nossas vidas, em 
seguida todos os mandamentos de Deus vão se tornar 
uma consequência natural de nosso compromisso com 
Ele. Quais são esses princípios? Um deles é: "Ame o 
Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a 
sua alma e de todo o seu entendimento" (Mateus 
22:37). E o outro é: "Ame o seu próximo como a ti mes-
mo" (verso 39). Quando Jesus pronunciou essas pala-
vras Ele estava identificando o que deve ser o foco de 
cada pessoa. Basicamente, Ele estava dizendo que o 
amor é a base de toda a obediência. Se você realmen-
te amar a Deus, vai querer fazer naturalmente todas as 
coisas que agradam a Deus. Foi dito: "Para quem não 
sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve." Qual é a 
sua maior prioridade na vida? Quais são os seus objeti-
vos? Todos canalizamos nossas energias, paixões e 
pensamentos em direção a algo na vida. Quais são as 
suas prioridades e o seu objetivo na vida? Para onde 
você tem direcionado os seus esforços?                             

 http://www.devocionaisdiarios.com 

1 de junho de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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