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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 

          “Na vida nada acontece por acaso. O que você faz hoje, pode fazer a diferença em sua vida amanhã.” 

     Claudia Nakamura                              Dayane Ribeiro 

 

    Vilma Góes                                       Israel C. Souza 

 

 

16 - MARCELINA DOMINGOS 
17 - ALBA CLIVATI  
17 - GLAUCIA RENATA CARDOSO SOLA  

11 a 17 DE JANEIRO 

Moises Castro                                  Edson Batista                     

Em tempos modernos, no qual as pessoas ficam quase 24 horas 
conectadas, precisamos usar esse tempo ao nosso favor ou mesmo 
para levar uma mensagem positiva aos que nos cercam. E uma das 
redes sociais nos possibilita a fazer isso. É o facebook com a ferra-
menta do compartilhamento de imagens. Dessa forma achei interes-
sante publicar o que alguns irmãos tem compartilhado na rede. 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



   

 Esta história é sobre um soldado que finalmente 
estava voltando para casa, após a terrível guerra do Vietnã. 
Ele ligou para seus pais, em São Francisco, e lhes disse:  
(Filho) - Mãe, Pai, eu estou voltando para casa, mas eu te-
nho um favor a lhes pedir.  
(Pais) - Claro, meu filho (emocionados), peça o que quiser!  
(Filho) - Eu tenho um amigo que eu gostaria de trazer comi-
go.  
(Pais) - Claro, meu filho, nós adoraríamos conhecê-lo!!!!  
(Filho) - Entretanto, há algo que vocês precisam saber, ele 
fora terrivelmente ferido na última batalha, sendo que ele 
pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. O pior 
é que ele não tem nenhum lugar para onde ir e, por isso, eu 
quero que ele venha morar conosco.  
(Pais) - Eu sinto muito em ouvir isso filho, nós talvez possa-
mos ajudá-lo a encontrar um lugar onde ele possa morar e 
viver tranquilamente! (assustados).  
(Filho) - Não, mamãe e papai, eu quero que ele venha mo-
rar conosco! (emocionado e muito nervoso)  
(Pais) - Filho, disse o pai, você não sabe o que está nos 
pedindo. Alguém com tanta dificuldade, seria um grande 
fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não po-
demos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso 
modo de viver. Acho que você deveria voltar para casa e 
esquecer este rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver 
por si mesmo (constrangidos) Neste momento, o filho bateu 
o telefone. Os pais não ouviram mais nenhuma palavra de-
le. Alguns dias depois, no entanto, ele receberam um telefo-
nema da polícia de São Francisco. O filho deles havia morri-
do depois de ter caído de um prédio. A polícia acreditava 
em suicídio. Os pais angustiados voaram para São Francis-
co e foram levados para o necrotério a fim de identificar o 
corpo do filho. Eles o reconheceram, mas, para o seu hor-
ror, descobriram algo que desconheciam: O filho deles tinha 
apenas um braço e uma perna.  
 Os pais, nesta história são como muitos de nós. 
Achamos fácil amar aqueles que são bonitos ou divertidos, 
mas, não gostamos das pessoas que nos incomodam ou 
nos fazem sentir desconfortáveis. De preferência, ficamos 
longe destas e de outras que não são saudáveis, bonitas ou 
"espertas" como "nós acreditamos que somos". Devemos 
dar graças a DEUS por nos enviar Seu Filho Jesus Cristo 
que não nos trata desta maneira. Alguém que nos ama com 
um amor incondicional, que nos acolhe dentro de uma só 
família.  
                                                                          Pense nisto!! 

                     

GRAÇA – FAVOR QUE NÃO MERECEMOS 

 Estamos aprendendo que a Graça vinda de Deus 
para nós é inenarrável. Sem ela, não conseguimos viver. 
Nossa identidade: PERDOADOS. No entanto, olhando para o 
pai do filho pródigo, em Lucas 15: 22-24, temos um exemplo 
de GRAÇA no sentido homem a homem. Ele usou de GRA-
ÇA com seu filho que voltara arrependido de uma aventura 
frustrante.  O garoto foi egoísta e insensível ao extremo. Não 
considerou os sentimentos de seu pai e muito menos de seu 
irmão. O trabalho de anos da família foi reduzido a “DAR 
PRAZER”. O sentimento do pai estava centrado em que o 
filho voltasse para o que era importante na vida: AMOR IN-
CONDICIONAL. Aos nossos olhos, o jovem não esperava e 
não merecia o  tratamento que encontrou na chegada. Mas, 
foi recebido de forma surpreendente. 
 Esse reflexão nos leva a exercitar a GRAÇA com 
aqueles que NÓS acreditamos que não merecem: tratar com 
perdão, sem expectativas  criadas por nós mesmos; n ão 
buscar mudar ninguém para que conviva melhor conosco e, 
amar, respeitando as diferenças. 
 O querido Espírito Santo do amor e da verdade tem 
todo o poder e todo o controle. 
 “ Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se 
preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores 
transformem seus receios em orações, permitindo que Deus 
os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da 
integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os 
acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira  
a preocupação do centro da vida humana.” Filipenses 4: 6-7 
( Bíblia - A Mensagem). 

 
 
 
 

  Em 2015 vamos surpreender com GRAÇA e PER-
DÃO! 
 
 
Vânia Cristina Rossini de Matos 
Casa de Oração para Todos os Povos. 
Casada e mãe de 3 filhos. 
Docente do Seminário Hosana - Londrina 
Pedagoga - Diretora e docente da Rede Muni-
cipal de Londrina. 

11 de Janeiro 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 


