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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 

                                      "A vida não oferece promessas nem garantias...apenas possibilidades e oportunidades"    
 

 

 

 

 

 
 

02 - CLOVIS A. SALGADO 
04 - LUCAS FRANCISCO GUIMARÃES 
06 - ANDREIA REGINA CABREL TAKESHITA 
07 - EDENILSON FERNADES JÚNIOR 
08 - MATHEUS EVANGELISTA  

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 2 a  8 de agosto 

No dia 25 aconteceu o evento organizado pelo Ministério dos 

casais. A noite foi pra lá de especial, pois em um estilo bem 

diferente foi proporcionado um café colonial a todos presentes 
 

 
 
 
 
 
 

 
Acontecerá, no próximo domingo  
Dia 9 de agosto - 19h 

        

8 – Bazar Mãos estendidas 

9 – MED – Dia dos Pais 
14 e 15 – MNI – Conferência Missionária 
22 – Casal – Uma noite no Oriente Médio 
23 – MED – Dia do amigo 
29 – Encontro de Mulheres 



PARA QUE OUTROS POSSAM VIVER 
 

Iniciado em Hernhut, Alemanha no séc. 18, o movimento de oração 

continua (24 horas) chamado Moravianos durou por quase 100 

anos, e eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a 

ser a resposta. Os Moravianos eram muito dedicados ao Senhor, 

mais de 2150 membros de sua igreja foram enviados como missio-

nários, a ação missionária utilizou pessoas simples e comuns de 

coveiro a lavrador, de sapateiro a oleiro e até como escravo vendi-

do. Marcaram um recomeço de um mutirão missionário a todas as 

nações.  

Dois jovens Moravianos, de 20 anos ouviram sobre uma ilha no 

Leste da Índia onde 3000 africanos trabalhavam como escravo e 

cujo dono era um Britânico agricultor e ateu. O coração dos jovens 

se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o 

resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor 

do Pai. Então esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha 

e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários, a resposta 

do dono foi imediata: ” Nenhum pregador e nenhum clérigo chegari-

a a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido”. Isso seria o 

ponto no qual a maioria de nós desistiria, para eles foi a motivação 

para tomar a decisão mais difícil de suas vidas: vender-se como 

escravo. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo 

resto de seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas 

morreriam sem salvação. O valor da venda pagou a viagem até a 

ilha, depois disso jamais se receberam notícias dos dois. Na hora 

da partida houve orações choros e abraços, amigos e familiares 

puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas 

falaram: porque vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão 

ver seus familiares e amigos, e vão ser escravos para o resto de 

suas vidas! Mas quando o barco estava se afastando do porto os 

dois jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta:  

“Para que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por 

seu Sacrifício através das nossas vidas”.  

 

 
 

Não desperdice sua vida!  
 

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, 

mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; 

abatidos, mas não destruídos; Trazendo sempre por toda a parte 

a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida 

de Jesus se manifeste também nos nossos corpos; E assim nós, 

que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de 

Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa 

carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em 

vós a vida.” 2 Coríntios 4:7-12  

Só se vive uma vez e imagina você chegar nos seus últimos dias 

olhar para trás e pensar “O que eu fiz da minha vida?”, ainda que 

tenhamos uma carreira bem sucedida, uma família unida, e um bem 

estar inigualável, se nada disso for feito para a Glória de Deus, nada 

disso terá valido a pena e você terá, então, desperdiçado sua vida. 

Mas não podemos esquecer que quando se trata do Reino de Deus, 

há outras vidas em jogo, desperdiçando a nossa vida podemos estar 

impedindo outras pessoas a não desperdiçar a vida delas. Isso faz 

sentido pra você? Como já disse o Juliano Son “Pra que outros pos-

sam viver, vale a pena morrer”. Quantas mortes são necessárias 

para que uma vida não seja desperdiçada? Deus já te criou e te for-

mou agora Ele quer te comprar e segundo as palavras de Cristo na 

cruz “τετέλεσται” – está consumado - a conta que devíamos foi paga, 

por completo, pelo sangue de um inocente, de um Justo, do Filho de 

Deus. Não desperdice sua vida. Como? Viva cada dia para a glória 

de Deus, se alegrando nEle, porque quanto mais você é satisfeito em 

Deus, mais Ele é glorificado em você. 

 

Ou você é Cristão ou Deus está te chamando para ser um. 

[extraído] 

2 de agosto 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 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/4/7-12

