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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 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                “A família é como um corrimão quando a subida está difícil sempre temos em quem se apoiar!” 

 

 

 

 

 

 
 

 
18 – MARIA JUDITE CARDOSO GARCIA 
23 – ALEXANDRE GABRIEL CARDOSO SOLA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

17 a 23 de maio 

 
 
 
 

       
 
 

Domingo –24 de maio 

Sou de Jesus: Vera e Fátima 

Galerinha de Cristo: Beth 

Discípulos Teus: Dalcimar 



    UMA FLOR RARA 

Havia uma jovem muito ri-

ca, que tinha tudo: um ma-

rido maravilhoso, filhos per-

feitos, um emprego que lhe 

pagava muitíssimo bem e 

uma família unida. O estranho é que ela não con-

seguia conciliar tudo isso. O trabalho e os afaze-

res lhe ocupavam todo o tempo, e pouco sobrava 

para a família. Um dia, seu pai, um homem muito 

sábio, deu a ela uma flor muito cara e raríssima, 

da qual havia apenas um único exemplar em todo 

o mundo. E disse a ela: 

- Filha, esta flor vai te ajudar muito mais do que 

você imagina! Você terá apenas de regá-la e podá

-la de vez em quando, às vezes conversar um 

pouquinho com ela, e ela dará em troca esse per-

fume maravilhoso e essas lindas cores. A jovem 

ficou muito emocionada, afinal a flor era de uma 

beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, o 

trabalho consumia todo o seu tempo e a sua vida, 

não permitindo que ela sequer cuidasse da flor. 

De volta à sua casa, ela olhava a flor, que ainda 

estava lá, não mostrando sinal de fraqueza ou 

morte. Apenas estava lá, linda, perfumada. Então 

ela passava direto. Até que um dia, mal entrara 

em sua casa, a jovem leva um susto! Sem mais 

nem menos, a flor morreu. Suas pétalas estavam 

murchas e escuras, suas folhas, ressecadas. A 

jovem chorou muito e contou a seu pai o que ha-

via acontecido. Seu pai então respondeu: 

 - Eu já imaginava que isso aconteceria e não 

posso te dar outra flor, porque não existe outra 

igual a essa. Ela era única, assim como seus fi-

lhos, seu marido e sua família. A relação com as 

pessoas que nos amam é como a flor: você deve 

aprender a cultivá-la, dar atenção a ela. Assim 

como a flor, os sentimentos também morrem. Vo-

cê se acostumou a ver a flor sempre lá, sempre 

colorida, sempre perfumada, e se esqueceu de 

cuidar dela. Cuide das pessoas que você ama! 

Extraído 

 
 
 

MAIO, O MÊS DA FAMÍLIA 

 
Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao 

Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer.² A sua 

semente será poderosa na terra; a geração dos retos será a-

bençoada.(Sl. 112:1-3) 

 

O ambiente familiar é o lugar preparado por Deus onde a 

nossa vida acontece em todas as suas fases. Na família, vive-

mos as experiências da infância, adolescência, juventude, 

vida adulta e a tão temida velhice. No ambiente familiar so-

mos aprendizes e mestres. Na família vivemos os nossos mai-

ores amores, experimentamos emoções em que as lágrimas 

são inevitáveis. O ciclo natural da vida é uma roda onde a 

vida gira e tudo simplesmente volta onde começou. Os filhos 

começam no colo dos pais e os pais terminam no colo dos 

filhos. A família é a nossa base de onde partimos para as nos-

sas conquistas e para onde retornamos com as nossas meda-

lhas para festejar com quem mais amamos. Quando voltamos 

sem medalhas, a família desempenha o seu papel terapêutico 

curando a nossa alma. A família é como um aeroporto que 

nos oferece base de partida para os grandes voos da vida, mas 

também um local de chegada. Quem não tem família não tem 

de onde partir e nem aonde chegar. Não existe voo tranquilo 

nas alturas da vida se não tivermos um local seguro para ater-

rissar. A família é o lugar escolhido por Deus para habitar 

conosco e nos fazer crescer. Durante o mês de maio de 2015, 

Deus visitará muitas famílias através de pessoas que serão 

um canal da benção do Senhor.  Não importa a sua idade ou 

sua fase atual na família o importante é que Deus quer usar 

você para abençoar toda a sua família. Todos os membros 

vivos da sua árvore genealógica poderão ser abençoados atra-

vés da sua vida nesses dias. 

 

 

Rev. Eloi Moutinho 

17 de maio 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 


