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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

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 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Marisa Nemoto 

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

“Deus me ensinou que o silêncio também é resposta."   -  “Se todos soubessem o peso das palavras, dariam mais valor para o silêncio” Continuação... 
 

5) Quando confundimos fidelidade com cumplicidade. 
 

6) Quando existem tios demais e pais de menos. 
 

7) Quando terceirizamos para a igreja o ensino bíbli-
co. 
 

8) Quando não temos tempo para ouvi-los. 
 

9) Quando qualquer desculpa é aceita para que eles 
se ausentem da igreja. 
 

10) Quando ensinamos nossos filhos a decidirem por 
dinheiro. 
 Onde estava Deus quando Aylan caiu no 
mar? Ele está onde sempre esteve. Antes mesmo de 
o soldado carregar seu corpo frio na praia turca, o 
Senhor já o havia levado no colo para casa. 
 Onde está Deus agora, quando o barco da 
nossa casa está açoitado por ventos e ondas tão a-
meaçadoras, e nossos filhos estão escorregando das 
nossas mãos, prestes a caírem no mar? Ele está on-
de sempre esteve, pronto para vir ao nosso encontro, 
andando por cima das ondas, enfrentando ventos 
impetuosos e dizendo: "Não tenham medo, cora-
gem ... sou eu” (Marcos 6:50). 

Foi com medo do Estado Islâmico, das bombas e dos tiroteios que 
a família de Aylan resolveu ir embora. A Grécia estava logo ali. Era 
o meio do caminho entre o inferno da Síria e o sonho de viver no 
Canadá. A viagem seria curta, pouco mais de cinco quilômetros 
de travessia de Bodrum até a ilha de Kos. O mar estava bravo. E 
as ondas de mais de três metros viraram o bote superlotado. Co-
mo contaria no dia seguinte, o pai, Abdullah, conseguiu segurar os 
dois filhos se apoiando no barco virado, lutando contra as ondas. 
Mas não por muito tempo. Depois de muita luta, Aylan, o irmão 
Ghalib e a mãe acabaram sendo vencidos por esse mar. Mais 
informações acesse: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015 

 

13 - ANTONIO CARLOS FERREIRA (CARLINHOS) 

18 - BALBINA DE OLIVEIRA SOUZA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

13 a 19 de setembro 

 
 
 

Domingo – 23 de Setembro 
 

Sou de Jesus: Drielly e Emanuelly 

Galerinha de Cristo: Leonice 

Discípulos Teus: Pastor Israel 



 
Quando um barco lotado de refugiados, a 500 me-
tros da praia, começou a afundar, Abdullah Kurdi 
tentou salvar a sua família, mas, segundo as suas 
próprias palavras, "meus filhos escorregaram de 
minhas mãos". Posso imaginar, com o coração de 
pai e de avô, o desespero de Abdullah. Mais tarde, 
o corpo de um dos seus filhos, o pequeno Aylan 
Kurdi, de apenas três anos, foi achado morto na 
praia. Uma foto que chocou o mundo. E foi pensan-
do nisso que entendi: estamos todos no mesmo 
barco de Abdullah Kurdi. Um barco açoitado por 
ondas bravias e ventos impetuosos, lotados de pais 
desesperados, tentando salvar seus filhos das dro-
gas, da gravidez na adolescência, do alcoolismo, 
da mentira, da violência urbana, das más compa-
nhias e da perdição eterna. 
 Olhamos para a foto de Aylan, morto na 
praia, e nos emocionamos ao pensarmos na hipó-
tese de, se no lugar dele, estivesse um filho, neto 
ou sobrinho. A dor é tão grande que nos esquece-
mos que, pior, incomparavelmente pior, é a morte 
eterna. Nossos filhos não podem escorregar das 
nossas mãos. "Não geramos filhos para povoar o 
inferno". Eles foram entregues a nós pelo Senhor e 
nós iremos entregá-los de volta ao Pai (Nosso). 
 
Quando os filhos começam a escorregar das 
nossas mãos? 
1) Quando não oramos por eles e com eles. 
 

2) Quando nossas atitudes negam as nossas pala-
vras. 
 

3) Quando permitimos que eles desobedeçam a 
Deus, de forma sistemática, dentro das nossas ca-
sas. 
 

4) Quando não colocamos limites para suas ações 
e palavras. 
                          Continua na página seguinte.... 

 

 

OS DESAFIOS MODERNOS  
PARA A EDUCAÇÃO CRISTÃ 

 
 A Palavra de Deus manda ensinar a criança no 

caminho em que deve andar, Provérbios 22:6. Muitos 

pais não obedecem a esta ordem e tentam transferir à 

Igreja esta missão peculiar. Além de não obedecer à 

ordem de Deus, não formam valores cristãos em seus 

filhos, já que o caminho para tal ensino é a vivência da 

Palavra de Deus e suas implicações para a vida. A per-

gunta nesse ponto é: Como tem sido formada a perso-

nalidade de tais filhos? 

Em tempos em que se fala tanto sobre a família 

moderna, que tem sofrido os efeitos da mudança da 

sociedade atual, o plano de Deus para a família ainda é 

que esta seja um lugar de vivência da fé cristã. Não 

existe família cristã quando não há vivência da fé cris-

tã. A fé deve ser vivenciada na família, sobretudo pelo 

exemplo dos pais os quais serão observados pelos fi-

lhos. Além da conduta, a leitura e ensino da Palavra de 

Deus devem ser prioridade. No futuro, é o que mais 

será lembrado por seus filhos. RESPONDA: A fé cristã 

tem sido vivenciada em sua família? 

 
   Pr. Mario Biolada  

13 de setembro 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 


