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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

                                            “Coloca Deus no início e Ele cuidará do FIM.”  

 

  

 

 

 

 

 Outubro Rosa é uma campanha de conscientiza-

ção que tem como objetivo principal alertar as mulheres e 

a sociedade sobre a importância da prevenção e do diag-

nóstico precoce do câncer de mama. Esta campanha acon-

tece com mais intensidade no mês de outubro e tem como 

símbolo o laço cor de rosa  
  

 O movimento começou a surgir em 1990 na pri-

meira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, e desde 

então, promovida anualmente na cidade. Entretanto, so-

mente em 1997 é que entidades das cidades 

deYuba e Lodi, também nos Estados Unidos, começaram a 

promover atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção 

da doença, escolhendo o mês de outubro como epicentro 

das ações. Hoje o Outubro rosa é realizado em vários luga-

res do mundo.  

 

 

 

 

 

04- GRACIELLA ZOCATELLI 
06- VALÉRIA B. S. A. ALVES DE CASTRO 

 2 a 8 de outubro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

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

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 

09/10 -  BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Sueli e Ra-

quel 

Turma 1– GALERINHA DE CRISTO: Julyana 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 – MED – Jantar dos Professores 

08 – Conferência Missionária Infantil. 

12 a 16 – JNI – Conferência Sul Americana 

20 – Dia Mundial de Missões 

22 – MED – Culto Infantil 

29 – MCSU – Retiro para casais 

MINISTÉRIO MÃOS ESTENDIDAS 

NÃO ESQUEÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO CARTÃO.  

Ora, aquele que possuir recursos des-

te mundo, e vir a seu irmão padecer 

necessidade, e fechar-lhe o seu cora-

ção, como pode permanecer nele o 

amor de Deus?” (I João 3.17)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_de_mama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Outubro


  

 
 
 

 

 

 
                                                                                          

CORRENDO PARA VENCER 

"Vocês sabem que numa corrida, embora todos os carrega-

dores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, 

corram de tal maneira que ganhem o prêmio" (1 Co 9:24). 

Certa vez, um homem de classe média, passando por um 

beco, viu um menino de seis anos, sem pai e sem mãe, dor-

mindo numa caixa atrás de um restaurante e alimentando-se 

dos restos de comida. Levou-o para casa e o adotou. Um dia, 

o menino viu um violino e pediu para pegar; e logo o senhor 

viu que o garoto tinha dom, e colocou-o num conservatório. 

Anos após, com 21 anos de idade, o rapaz deu seu primeiro 

concerto, mas tocou o tempo todo com a cabeça erguida, 

olhando para um senhor no fundo do teatro. Perguntaram-lhe 

por que havia tocado olhando para aquele senhor, e o rapaz 

respondeu: "Ele adotou-me quando menino, criou-me, ajudou

-me a me tornar um músico e, hoje, mesmo com uma plateia 

de mil pessoas, eu toquei só para ele. E, para mim, o aplauso 

maior não eram as palmas da plateia, e sim o balanço de sua 

cabeça em minha direção, dizendo sim". Um dia Jesus en-

controu-nos perdidos, pegou-nos pela mão e está nos condu-

zindo à casa do Pai. Mas enquanto corremos, temos que 

olhar para Ele, que nos diz: "Sim, venha, corra a carreira que 

lhe está proposta". O prêmio não será uma taça de ouro, nem 

uma coroa de louro, mas o abraço do próprio Jesus, dizendo: 

"Vinde, filho meu; vinde, bendito do meu Pai. Entrai para o 

meu gozo, que está preparado desde a fundação do mundo". 

Paulo disse: "Corra de maneira que alcance". Como é que 

você está correndo? Largue o que o prende, pegue na mão 

de Deus e diga: "Senhor, eu sei que sou fraco, mas Tu és 

forte. Tenho tentado algumas vezes, não tenho conseguido, 

mas hoje vou recomeçar, deixar de confiar em mim e nos 

outros, e confiar no único que pode me salvar, Cristo Jesus". 

Largue tudo e corra para Jesus, pois nessa carreira não se 

ganha o premio por antecipação. É preciso chegar, e o Se-

nhor está chamando você para correr... e vencer! 

Devocionais Bálsamo e Mel 

2 de outubro de 2016 

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 

No dia 11 de setembro foi realizado o Culto de 

missões -  ALABASTRO. A preletora foi a missioná-

ria Tina Matiolli. 


