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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 

                   "Vamos recomeçar a história e troque o ERA UMA VEZ... pelo É DESSA VEZ."  

               VENHA PARTICIPAR!! 

 

19- ELSA FERREIRA DA SILVA 
21- JOSÉ SARTORATO RODRIGUES 
22- FRANCISCO EMANUEL CARDOSO SOLA 
23- CLEUZA MARIA GONZAGA 
24- MARILDA TEIXEIRA LOPES GASPARINO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

19 A 24 de outubro 

No dia 20 de setembro, a linda Melissa foi apresentada à 

Deus. trazida até o templo pelo irmão Rodrigo e  seus pais 

Rafael e Bruna . Foi um momento de festa para a família!! 

 

PARA ALONGAMENTO, BRINCADEIRAS E 
MUITA DESCONTRAÇÃO... 
 

ÀS 9H TODO SÁBADO  - PARA TODAS IDADES 
 

AULAS DE ARTESA-
NATO - PATCHWORK 
 
     ÀS 15H TODA TERÇA-FEIRA 

 
 
 

45,00 por casal 



Em zona montanhosa, através 
de região deserta, caminhavam 
dois velhos amigos, ambos en-
fermos, cada qual a defender-se 
quanto possível contra os golpes 
do ar gelado e de intensa tem-
pestade, quando foram surpreendidos por uma crian-
ça semimorta na estrada, ao sabor da ventania de 
inverno. Um deles fixou o singular achado e excla-
mou, irritadiço: 
 - Não perderei tempo! A hora exige cuidado para co-
migo mesmo. Sigamos à frente. 
 O outro, porém, mais piedoso, considerou: 
 - Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em 
humanidade. 
 - Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-
me cansado e doente. Este desconhecido seria um 
peso insuportável. Precisamos chegar à aldeia próxi-
ma sem perda de minutos. E avançou para adiante 
em largas passadas. O viajante de bom sentimento, 
contudo, inclinou-se para o menino estendido, demo-
rou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao 
próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou 
adiante, embora mais lentamente. A chuva gelada 
caiu metódica pela noite adentro, mas ele, amparando 
o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hos-
pedaria do povoado que buscava. Com enorme sur-
presa, porém, não encontrou o colega que havia se-
guido na frente. Somente no dia seguinte, depois de 
minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado 
sem vida numa vala do caminho alagado. Seguindo a 
pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, 
não resistiu a onda de frio que se fizera violenta, e 
tombou encharcado, sem recursos com que pudesse 
fazer face ao congelamento. Enquanto que o compa-
nheiro, recebendo em troca o suave calor da criança 
que sustentava junto do próprio coração, superou os 
obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhan-
te desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mú-
tuo. Ajudando o menino abandonado, ajudara a si 
mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a ou-
trem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, 
alcançando as bênçãos da salvação recíproca. 

 SIGA EM FRENTE 

 
"Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal 

de Cristo, para que cada um receba de acordo com as 
obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas 

quer sejam más." (2 Coríntios 5:10) 
 
Um dia após o culto em nossa igreja, conversei com uma 
mulher que foi recentemente diagnosticada como tendo cân-
cer. Ela admitiu que, apesar de ter feito um compromisso 
com Cristo, não estava vivendo da maneira como deveria. 
Ela se sentia mal pelos anos desperdiçados de sua vida. 
 
"Perdi muito tempo", disse ela. 
 
"Você não pode mudar isso", eu respondi. "Mas você ainda 
está na corrida. Faça algo agora. Comece hoje. E continue 
amanhã, e depois, à medida que o Senhor for lhe dando dias 
de vida." Oramos juntos para que Deus a curasse, mas tam-
bém oramos para que, caso Deus escolhesse não curá-la, 
Ele a usasse nesse período e lhe desse força. 
 
Não se sinta dessa maneira caso você não tenha vivido da 
maneira como deveria pelos últimos 10, 20, 30, 40 anos - ou 
seja lá quantos forem. Entre na corrida. Ainda há um lugar 
para você. Há oportunidades que Deus lhe dará. 
 
A Bíblia nos diz que um dia todos estaremos diante de Deus 
para sermos avaliados. Ele vai querer saber o que fizemos 
com os talentos, recursos, habilidades e tempo que Ele nos 
deu. Por isso, precisamos nos perguntar: "O que estamos 
fazendo com a nossa vida? Estamos usando corretamente 
aquilo que Deus nos deu?" 
 
É possível termos a alma salva mesmo com uma vida des-
perdiçada. Porém o melhor seria ir para o céu e ouvir do pró-
prio Deus: "Parabéns, servo bom e fiel". 
Portanto, sigamos adiante com o trabalho que Deus nos des-
tinou. 
 

18 de outubro 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 

http://www.devocionaisdiarios.com/2015/10/siga-em-frente.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/5/10

