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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 

                           “Não adianta nada os outros acreditarem que você é capaz, se você não acredita.”       

 

 

18 - ROGÉRIO TAKESHITA 
19 - MARIA APARECIDA CAMARGO 
21 - PAULO SERGIO PEREIRA 
22 - NEUCI ROSSITO AGUAYO 

18 a 24 DE JANEIRO 

Ana Maria Lourenço 

Michele Magotti 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Marisa Nemoto 

Marilis Rene 

Renata Sola Roberta Oliveira 

Luciana Brene Martins Eder Castilho 



   

CINCO IMPORTANTES LIÇÕES 

 

Primeira importante lição 
Durante o segundo mês na escola de enfermagem, o professor 
apresentou um questionário.Ele era bom aluno e respondeu rápido 
t o d a s  a s  q u e s t õ e s  a t é  c h e g a r  a  ú l t i m a 
 que era: "Qual o primeiro nome da mulher que faz a limpeza da 
escola?" Sinceramente, isso parecia uma piada. Ele já tinha visto a 
tal mulher várias vezes. Ela era alta, cabelo escuro, lá pelos seus 
50 anos, mas como ia saber o primeiro nome dela? Entregou o 
teste deixando essa questão em branco e um pouco antes da aula 
terminar, um outro aluno perguntou se a última pergunta do teste ia 
contar na nota. -"É claro", respondeu o professor. Na sua carreira, 
você encontrará muitas pessoas. Todas têm seu grau de importân-
cia. Elas merecem sua atenção mesmo que seja com um simples 
sorriso ou um simples "oi".Ele nunca mais esqueceu essa lição e 
também acabou aprendendo que o primeiro nome dela era Dorothy. 
  

Segunda importante lição 
Numa noite chuvosa, uma senhora americana, negra estava do 
lado de uma estrada no estado do Alabama enfrentando um tre-
mendo temporal. O carro dela tinha enguiçado e ela precisava de-
sesperadamente de uma carona. Completamente molhada, ela 
começou a acenar para os carros que passavam. 
Um jovem branco, parecendo que não tinha conhecimento dos 
acontecimentos e conflitos dos anos 60, parou para ajudá-la. O 
rapaz a colocou em um lugar protegido, procurou ajuda mecânica e 
chamou um táxi para ela. Ela parecia estar realmente com muita 
pressa mas conseguiu anotar o endereço dele para agradecê-lo. 
Sete dias se passaram quando bateram à porta da casa do rapaz. 
Para a surpresa dele, uma enorme TV colorida com o console e 
tudo estava sendo entregue na casa dele com um bilhete junto que 
dizia: "Muito obrigada por me ajudar na estrada naquela noite. A 
chuva não só tinha encharcado minhas roupas como também meu 
espírito. Aí, você apareceu. Por sua causa eu consegui chegar ao 
leito de morte do meu marido antes que ele falecesse. Deus o a-
bençoe por ter me ajudado. 
                                            Sinceramente, Sra. Nat King Cole" 
 
Nat King Cole, nome artístico de Nathaniel Adams Coles, (Nasceu 
em 17 de março de 1919 e faleceu em 15 de fevereiro de 1965) foi 
um cantor e músico de jazz norte-americano, pai da cantora Natalie 

Cole. Nat King Cole aprendeu a to-
car piano na igreja onde seu pai e-
ra pastor. Desde criança ele esteve liga-
do à música, tocando junto ao coral da 
mesma igreja. Cole lutou contra 
o racismo durante toda a sua vida, sem-
pre recusando-se a cantar em plateias 
com segregação racial. 

                     

                     

                              FOME E SEDE DE DEUS 
 

 A pergunta hoje é essa: Do que você e eu te-
mos fome? 
  Refletindo sobre isso penso ser este um assun-
to que marcará a qualidade e felicidade em nossa vida 
espiritual. Mateus 5:6 diz:  "Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça, porque serão fartos".  

Essa fome é satisfeita unicamente pela justiça 
de Deus. Uma justiça que visa os aspectos: físico, mo-
ral e espiritual. Fome e sede por Deus, pelas coisas de 
Deus e por tudo que venha de Deus. No pecado nas-
cemos para a morte. Em Cristo nascemos para a vida! 
Nascer para a vida é termos sempre fome e sede cons-
tante de Deus. 

 Se fisicamente comemos todos dias, espiritual-
mente precisamos da mesma constância e consistên-
cia. Fome é sinal de vida! E nosso Deus nos promete 
fartura, abundância e felicidade em Sua presença. Que 
neste dia e semana, você e sua família tenham mais 
fome e sede de Deus. E não se surpreenda com a sen-
sação de estar satisfeito, mas não saciado. A lógica é 
simples e extraordinária, quanto mais essa fome é sa-
tisfeita, mais e mais se deseja. E nosso Deus têm mui-
to, mas muito mais para nos dar. 

 Que sejamos famintos de Deus! Ele te ama e 
quer estar com você nos dias bons e maus, cuidando e 
agindo com provisão em sua vida. Siga na fé e seja um 
instrumento do Pai! 

 
     Um grande abraço e que Deus abençoe sua 

vida! 
 

                                 Pr. Gilialdo Barreto                                             

1a Igreja do Nazareno em Curitiba 

18 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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