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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

               “Deus acredita em você e isso, já é o suficiente para você não desistir.”  

 

 

No dia 2 de setembro, a primavera foi celebrada pelas mulheres 
em uma deliciosa reunião com muita comida e bebida. A palavra 
foi ministrada pela irmã Keila de Campo Grande. Estiveram pre-
sentes mais de 60 mulheres e a organização esteve sob a batuta 
da Sheila e Elione. Outras fotos, você confere no face da igreja. 

 

 

 

 

 

11 - SERGIO ANTONIO M. ALMEIDA 
13 - ANTONIO CARLOS FERREIRA (CARLINHOS) 

 11 a 17 de setembro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

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

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



 Uma mulher que trabalhava 

num banco havia muitos anos, caiu em 

desespero. Estava tão depressiva que 

poderia ter um esgotamento nervoso. 

Seu médico, buscando um diagnóstico, 

lhe perguntou: 

- Como se chama a jovem que trabalha 

ao seu lado no banco? 

- Cíntia, respondeu ela, sem entender. 

- Cíntia do quê? 

- Eu não sei. 

- Sabe onde ela mora? 

- Não. 

- O que ela faz? 

- Também não sei. 

O médico entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria 

daquela pobre mulher. 

- Posso ajudá-la, mas você tem que prometer que fará o que 

eu lhe pedir. 

- Farei qualquer coisa! Afirmou ela. 

- Em primeiro lugar, faça amizade com Cíntia. Convide-a para 

jantar em sua casa. Descubra o que ela está almejando na 

vida, e faça alguma coisa para ajudá-la. Em segundo lugar, 

faça amizade com seu jornaleiro e a família dele, e veja se 

pode fazer alguma coisa para ajudá-los. Em terceiro, faça ami-

zade com o zelador de seu prédio e descubra qual é o sonho 

da vida dele. Em dois meses, volte para me ver. 

 Ao fim de dois meses, ela não voltou, mas escreveu 

uma carta sem sinal de melancolia ou tristeza. Era só alegria! 

Havia ajudado Cíntia a passar no vestibular. Ajudou a cuidar 

de uma filha doente do jornaleiro. Ensinou o zelador a ler e 

escrever, pois era analfabeto. "Nunca imaginei que pudesse 

sentir alegria desta maneira!", escreveu ela. 

 Os que vivem apenas para si mesmos, nunca encon-

trarão a paz e a alegria, pois somos chamados por Deus para 

ser benção na vida dos outros.  

 Você já conhecia este segredo?  

 Pense nisso!!  

 "Muitas vezes nesta vida, nós somos o remédio da 

vida de outras pessoas! Quantas vezes você já curou uma 

pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, 

uma palavra, um carinho ou até mesmo, um e-mail enviado? 

Sua presença alegra a vida das pessoas, é um poderoso remé-

dio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da 

alma. Estar presente, na vida das pessoas que amamos é 

milagre poderoso, que pode transformar-se em processos de 

cura absoluta. 

                                                                                          
 

Um evangelho diluído 
 

"Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo 
Jesus." (2 Timóteo 2:3) 

 

Sem dúvida nenhuma, a melhor vida para se viver é a 
vida cristã, porque Deus pega uma vida que estava vazia, 
sem rumo, guiada por julgamentos errôneos e a transfor-
ma. Ele perdoa todos os nossos pecados, remove nossa 
culpa e, literalmente, passa a morar em nós através do 
Espírito Santo. Mais importante, ele muda o nosso ende-
reço eterno de um lugar chamado inferno para um lugar 
chamado céu. Isso tudo acontece como resultado do po-
der do evangelho que cremos e proclamamos. No entan-
to, alguns acreditaram no que eu descreveria como uma 
"versão diluída" do evangelho, um evangelho que promete 
perdão, mas raramente menciona a necessidade de se 
arrepender dos seus pecados, que promete a paz, mas 
nunca avisa sobre a perseguição, um evangelho que não 
tem nenhum problema em dizer que Deus quer que você 
seja saudável e rico, que diz que você vai sempre encon-
trar o favor de Deus, que uma vaga de estacionamento 
sempre estará disponível para você. Mas esse não é o 
evangelho do Novo Testamento. A vida cristã não é um 
parque de diversões, mas um campo de batalhas. Não 
existe apenas um Deus que lhe ama e tem um plano para 
sua vida, mas há também um inimigo que odeia você e se 
opõe ao plano de Deus. Não estou dizendo com isso que, 
uma vez que se torne um cristão, você vai ficar doente, 
pobre e péssimo. A essência da vida cristã é conhecer e 
andar com Deus. Trata-se de ficar com Ele quando o céu 
é azul e também quando está cheio de nuvens. Trata-se 
de permanecer firme. Jesus deixou claro que as tempes-
tades vão entrar na vida de cada um de nós em algum 
momento. E à medida que procuramos conhecer e seguir 
a Cristo, vamos encontrar a felicidade como um benefício 
decorrente. 
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11 de setembro de 2016 

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 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/09/um-evangelho-diluido.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/2/3

