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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 

                                                Os propósitos de Deus sempre contam com sua provisão. J Blanchard.   
 
 

 
 

 

19 - ANDRÉ LUIZ STEFANI DO NASCIMENTO 

23 – ALEXANDRE GABRIEL CARDOSO SOLA 

25 - MILTON ROGÉRIO PERES 
25 - JOSÉ MAGALHÃES FILHO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Nesta sexta-feira aconteceu a reunião dos homens e foi realizado o 
tradicional churrasco. A churrasqueira foi comandada pelo Fernando 
e os acompanhamentos ficaram por conta da proprietária do espaço 
MMLondon Mirene M, Martins. Confira outras fotos no facebook da 
igreja: Nazareno Londrina.  

19 a 25 de abril 

 

ESCALA DE PROFESSORES 
 
 
 
 
 

26/04 - Sou de Jesus: Stephanie e Carolina 
              Galerinha de Cristo: Leonice 
               Discípulos Teus: Dalcimar 



Era uma vez um pequeno rapaz 
que estava de visita aos seus 
avós. No quintal ele brincava 
com um estilingue e tentava a-
certar nos seus alvos,  mas nun-
ca   conseguia. Quando ficou 
desmotivado, desistiu e voltou para casa para jantar. 
À medida que se aproximava da casa, viu um patinho 
de estimação da sua avó. Num impulso, ele pegou o 
seu estilingue e acertou no pato, matando-o. Ele ficou 
chocado e pesaroso. Escondeu o pato num cantinho, 
uma vez que apenas a sua irmã o tinha visto. Sara, a 
sua irmã, tendo visto tudo não contou nada a nin-
guém. Depois do jantar, a avó disse “Sara, ajuda-me 
a lavar os pratos”. Mas a Sara argumentou: “Avó, o 
Joãozinho disse-me que queria ajudar na lavagem 
hoje.” Em seguida, murmurou ao seu irmão - 
“Lembras-te do pato ?”. Assim, a Sara foi pescar e o 
Joãozinho ficou na cozinha a ajudar. Na manhã, eles 
queriam ir pescar, mas a avó disse “É pena, mas pre-
ciso que a Sara me ajude a fazer o almoço.” Aí, Sara 
sorriu e disse: “Ora, não faz mal, porque o Joãozinho 
disse que queria ser ele a fazer!”. Virou-se para o seu 
irmão e murmurou outra vez : “Lembras-te do pato?”. 
E lá foi ela brincar no lago e o Joãozinho ficou na co-
zinha. Depois de uma série de dias fazendo as suas 
tarefas e as de Sara, o João já não conseguia mais. 
Chegou-se ao pé da avó e confessou que tinha mata-
do o pato. A avó ajoelhou-se, deu-lhe um abraço e 
disse “Querido, eu sei! Eu estava na janela quando tu 
acertaste nele. Eu vi tudo. Mas eu amo-te e te perdôo. 
Estava só vendo até quando iria deixar que a Sara 
fizesse de ti seu escravo.” O que quer que tenha a-
contecido no nosso passado, o que quer que Satanás 
continue a atirar-nos à cara, lembre-se - “Deus estava 
na janela e ele viu tudo”. Ele estava só esperando até 
quando íamos deixar que Satanás fizesse de nós 
seus escravos. A melhor coisa sobre Deus é que ele 
não só perdoa  como  também esquece. 
 

 Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em gra-
ça para com todos os que te invocam.                     
Salmos 86:5  

                  
 

Educação Cristã: uma opção, ou uma ordem?  

 Em Mateus 28:18-20 encontramos a seguin-

te ordem do Senhor Jesus, dada na véspera de sua 

ascensão: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coi-

sas que vos tenho ordenado”. A ordem não se resu-

me ao evangelismo, mas também ao ensino. Educa-

ção Cristã é obediência a esta ordem do Senhor Je-

sus. 

 No Antigo Testamento também encontramos 

a seguinte ordem: “Tu a inculcarás a teus filhos e 

delas falarás assentado em tua casa, e andando pe-

lo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te”, Dt 6:7. 

Tal ordem foi precedida da entrada na terra de Cana-

ã. Entre outras ordens, como conselho ao povo ao 

entrar na terra, como “Amar a Deus”, 5:6, e as adver-

tências sobre benção e maldição como consequên-

cia do relacionamento do homem com Deus, capítulo 

28 do mesmo livro, temos a ordem do ensino. 

 A pergunta que faço aos pais, os quais nas 

próximas mensagens refletirão sobre sua responsa-

bilidade: Você tem ensinado seus filhos na fé cristã, 

ou delegado essa obrigação à Igreja? 

 

Pr. Mario Biolada 

19 de Abril 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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/86/5

