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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 

         “Em lugar de querer ver igrejas maiores, devemos nos preocupar em ver cristãos maiores.”  Rich Mullins 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

18 - MARIANA SANITÁ SALGADO 

19 – MOISÉS DE CASTRO E SOUZA 

19 - JOÃO EMANUEL SILVA BIOLADA 

20 - SIMONE DOMINGUES MOREIRA ROSSETI 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 16 a 22 de agosto 

 

 
 

Domingo – 23 de agosto 

Sou de Jesus: Vera e Fátima 

Galerinha de Cristo: Beth 
Discípulos Teus: Dalcimar 



                             

 Havia um garoti-
nho que tinha mau gênio. 
Seu pai lhe deu um saco 
cheio de pregos e lhe dis-
se que cada vez que per-
desse a paciência que 
batesse um prego na cer-
ca dos fundos da casa. 

No primeiro dia o garoto havia pregado 37 pregos na 
cerca. Porém, gradativamente o número foi decres-
cendo. O garotinho descobriu que era mais fácil con-
trolar seu gênio do que pregar pregos na cerca. Final-
mente chegou o dia, no qual o garoto não perdeu 
mais o controle sobre o seu gênio. Ele contou isto a 
seu pai, que lhe sugeriu que tirasse um prego da cer-
ca por cada dia que ele fosse capaz de controlar seu 
gênio.  
 Os dias foram passando ate que finalmente o 
garoto pode contar a seu pai que não haviam mais 
pregos a serem retirados. O pai pegou o garoto pela 
mão e o levou ate a cerca. Ele disse :  
 - Você fez bem garoto, mas de uma olhada na 
cerca. A cerca nunca mais será a mesma. Quando 
você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como 
esta. 
  Você pode esfaquear um homem e retirar a 
faca em seguida, e não importando quantas vezes 
você diga que sente muito, a ferida continuara ali. U-
ma ferida verbal é tão má quanto uma física. Amigos 
são uma joia rara realmente. Eles te fazem sorrir e o 
encorajam a ter sucesso. Eles sempre te ouvem, tem 
uma palavra de apoio e sempre querem abrir seu co-
ração para você. Mantenha isto em mente antes de se 
irar contra alguém. 

 
 

JESUS É SUFICIENTE                                                                   

 “Cristo é tudo em todos” (Colossenses 3:11) 

 Entre nós cristãos existe a tendência de gastar grande 

parte do nosso tempo buscando novas experiências espi-

rituais, que de alguma forma nos garantam vitória perma-

nente ou libertação dos altos e baixos da vida diária. Cor-

remos para participar de congressos, conferências, semi-

nários e workshops na procura por alguma fórmula mági-

ca enganosa que afaste os problemas de nossa vida. As 

ofertas sedutoras são muitas. Um pregador faz propagan-

da do caminho real para a plenitude. Outro corteja seus 

ouvintes com o tríplice segredo da vitória. Aí nos oferecem 

um seminário sobre as chaves para uma vida mais profun-

da. Na semana seguinte há um congresso falando dos 

cinco passos para a santificação. Seguimos o apelo ao 

altar e corremos à frente para recebermos a plenitude do 

Espírito Santo. Ou temos tanto anseio pela cura do corpo 

como se ela fosse a coisa mais importante da vida. De 

repente somos atraídos pela psicologia cristã e no mo-

mento seguinte achamos que a solução é a cura das me-

mórias. Percorremos terras e mares em busca de novas 

alturas espirituais. Não há uma autoestrada rápida e con-

fortável até a santificação. Percebemos que os problemas 

continuam a existir e que precisamos viver dia após dia na 

dependência do Senhor. Finalmente, deveríamos apren-

der que é melhor nos ocupar com o Senhor Jesus do que 

com experiências. Jesus não decepciona nunca. Tudo o 

que precisamos temos nEle e através dEle. Ele é Aquele 

que nos dá abundância plena em tudo. 

Rev. Eloi Moutinho 

16 de agosto 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 


