
A
G

E
N

D
A

 

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 (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

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 

                           “Ou você se compromete com objetivo da vitória, ou não. “ (Ayrton Senna)  

 

 

 

18 - MARIA JUDITE CARDOSO GARCIA 
19 - ANDRÉ LUIZ STEFANI DO NASCIMENTO 
23 – ALEXANDRE GABRIEL CARDOSO SOLA 

 

18 A 24 de maio 

CULTO DE HOMENAGEM PARA AS MÃES -  11/5 (DOMINGO) 

REUNIÃO DE HOMENS -  CASA DO ALEXANDRE - DIA 9/5 (SEXTA-FEIRA) 

REUNIÃO DE MULHERES -  CASA DA LEONICE - DIA 10/5 (SÁBADO) 

Começamos o mês com alguns eventos que impactaram pelo envolvimento 
dos ministérios e dos irmãos. Parabéns aos Ministérios de Homens e de 
Mulheres e também a Escola dominical que organizou uma belíssima home-
nagem para as mães. 



SER COMO UM GIRASSOL 
 

O girassol sempre está virado para o 

sol. De manhã, ele está virado para o 

Leste. De tardinha, para o Oeste. Ele 

segue o sol por toda essa jornada pelo 

céu, e por isso ele recebe todas as e-

nergias do sol. Nós também podemos 

ser como os girassóis, sempre estar 

viradas para o Senhor Jesus, e adquirir toda a sua 

luz divina.  

 A semente do girassol cresce em qualquer 

lugar. Você também, pode florescer e crescer aonde 

você estiver. Se você crê e meditar na Palavra de 

Deus em oração, você também poderá dar sementes 

do Evangelho.  

 Quando o girassol cresce, pequenos botões 

começam aparecer protegidos por camadas de fo-

lhas. E como essas folhas, seus pais, líderes, profes-

sores, pastores também o protegem e ajudam a 

crescer. E quanto mais o girassol cresce, mais alto 

ele fica, e seu talo mais grosso fica, dando o suporte 

para essa flor grande ficar de pé. Assim também o 

seu talo espiritual tem que crescer e engrossar, para 

que você possa dar testemunho do poder de Deus 

em sua vida. Deus é forte e nós, seus filhos também 

temos que ser!  

 Quando o botão do girassol se abre, as péta-

las amarelas se formam até que a sua cabeça fica 

como se fosse uma coroa dourada. As bênçãos desse 

crescimento finalmente começam a aparecer. E, as-

sim como no começo, quando nasceu de uma peque-

na semente, agora produz outras de si mesmo, para 

nutrir outras pessoas, animais e pássaros. O seu 

testemunho também produz essas sementes que 

irão nutrir seus familiares, amigos, e todos que esti-

verem ao seu redor. Todos verão o Senhor Jesus 

refletido em você, como se você tivesse essa coroa 

dourada no alto da sua cabeça... pois você já se pa-

rece com o Seu Senhor. Faça como o girassol, bus-

que a Luz toda manhã, e mantenha os seus olhos 

nela. 

                  

O Verdadeiro Inimigo 
Era uma vez, dois reinos que entraram em guerra. Enquanto 
um deles tinha um pequeno exército, o outro era poderosís-

simo com o número incontável de soldados. Era portanto, 
uma batalha bem desequilibrada com resultado previsível. 

Os generais do reino em desvantagem, se reuniram para 
tentar encontrar uma táctica que pudesse salvá-los do imi-

nente massacre. Mas, quanto mais pensavam nas suas 
chances e procuravam encontrar caminhos, mais se conven-

ciam da impossibilidade de vencer aquele poderoso adversá-

rio. Não havia chance de paz. Não havia chance de vitória. O 
que fazer? Quando parecia perdido, um velho sábio apresen-

tou a solução do problema. Disse ele: " Senhores, assim 
como uma pequena fonte, no seu gotejar diário, forma um 

caudaloso rio, a fúria que move o exercito de nossos inimi-
gos e se espalha pelo coração de numerosos soldados tam-

bém cresce de uma fonte. Existe no reino dos nossos inimi-
gos, um ministro cujo ódio contra nosso povo vem de longo 

tempo. Ele cria histórias e influencia o coração do rei contra 
nós" Assim, eles resolveram enviar naquela noite, um solda-

do disfarçado para se infiltrar nas fileiras do inimigo com a 
missão de matar aquele ministro. Entrando, silenciosamente 

em sua barraca, colocou um poderoso veneno na botija de 
água. No dia seguinte, quando o homem tomou a água, veio 

a morrer em poucas horas. Eliminando a fonte, o caminho 
para a paz estava aberto. O exército mais fraco enviou uma 

comissão e negociou um acordo. A guerra sem solução esta-
va resolvida. Quando Gideão se agonizava pensando na mul-

tidão de seus inimigos, cento e trinta e cinco mil, Deus lhe 
disse: " Tu os ferirás como a um homem". Ele não conseguiu 

entender essa palavra. Alguns dias se passaram e vários 
sinais lhe foram concedidos. No entanto, Gideão ainda pen-

sava como agir, e na noite em que devia atacar, o Senhor o 
encontrou ainda medroso. Assim, o Senhor o enviou ao ar-

raial dos midianitas onde ele, escondido, ouviu da boca de 
um sentinela a narrativa de um sonho. Neste sonho, um 

pequeno pão de cevada lutava contra o comandante e pre-
valecia. Estava provado. A luta não era um contra cento e 

trinta e cinco mil, mas um contra um. Ou seja, Gideão con-
tra o diabo. E quando agiu como um comandante a chefiar 

os midianitas, e a vitória veio. Assim é na nossa vida. Ainda 
que sejam muitos os nossos problemas temos todos apenas 

um inimigo : o diabo - o ladrão que veio para roubar, matar 
e destruir.   

18 de maio de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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