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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 

 

 
 
 

15 - NELSON ARZOLLI 

16- PEDRO HENRIQUE PAIXÃO 

17- SHEILA FERNANDA PEREIRA 
17 - ALLYSON JUNIOR 

11 a 17 de dezembro 

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 

                “Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas.”  

No dia 6 de dezembro, o superintendente Rev. Gilberto realizou 

um  jantar para os pastores e esposas do distrito. Neste dia 

esteve presente as igrejas de Cambé, Santa Rita, Alexandre 

Urbanas, Antares, Mandaguari e  Maringá.  

http://www.frasesfamosas.com.br/frase/jorge-luiz-cesar-fig-quando-aprendi-que-cada-pesso/


Quem está dobrando o seu 
paraquedas? 

 
Charles Plumb foi piloto de caça da mari-
nha norte-americana durante a guerra no 
Vietnã. Depois de 75 missões de comba-
te, seu avião foi atingido por um míssil 
terra-ar, forçando Plumb a ejetar-se, indo 
parar direto nas mãos dos inimigos. Cap-

turado, passou seis anos numa prisão vietnamita, provação 
que conseguiu sobreviver e sobre a qual agora dá palestras, 
dividindo com o público as lições aprendidas naquela expe-
riência. Um dia, sentado em um restaurante com sua espo-
sa, foi abordado por um senhor de uma mesa próxima: 
— Você é o Plumb, que era piloto de caça no porta-aviões 
Kitty Hawk na Guerra do Vietnã. O seu avião foi abatido! 
— Como sabe disso? — interpelou-o Plumb. 
— Era eu quem dobrava o seu paraquedas — respondeu o 
homem. Plumb engoliu seco, surpreso e ao mesmo tempo 
grato. O homem, apertando a mão do piloto, comentou: 
— Acho que funcionou! Plumb lhe assegurou que sim, e que 
se não fosse pelo seu trabalho, ele não estaria ali naquele 
momento. O ex-piloto passou aquela noite em claro, pen-
sando naquele homem. “Eu não conseguia parar de imagi-
nar qual seria a sua aparência de farda: boné branco, golas 
alongadas nas costas e calças boca-de-sino. Quantas vezes 
será que o vi e não o cumprimentei nem disse nada? Afinal, 
eu era um piloto de caça, e ele apenas um marujo”. Plumb 
pensou nas muitas horas que o marinheiro deve ter passado 
enfurnado no navio, diante de uma mesa comprida de ma-
deira, arrumando cuidadosamente as linhas de suspensão e 
dobrando o velame, tarefa da qual dependia a sina de al-
guém que ele nem conhecia. Agora, quando conta esta his-
tória em suas palestras, Plumb pergunta à plateia: “Quem 
está dobrando o seu paraquedas?”, lembrando que, nas 
tarefas diárias, todos dependemos da contribuição dos ou-
tros. Menciona também que quando seu avião foi atingido e 
caiu em território inimigo, precisou de vários tipos de para-
quedas — o físico, o mental, o emocional e o espiritual — os 
quais usou até ser salvo. Às vezes, enfrentando os desafios 
diários da vida, deixamos passar o que é verdadeiramente 
importante. Talvez deixemos de cumprimentar uma pessoa 
ou agradecer a alguém, parabenizar uma pessoa por uma 
conquista especial, fazer um elogio ou simplesmente um 
agrado espontâneo. Durante esta semana, este mês ou este 
ano ainda, tente dar  reconhecimento a quem dobra o seu 
paraquedas. 

 

       POR QUE IR À IGREJA? 
 

 

A Bíblia nos diz que precisamos ir à igreja para que possa-

mos adorar a Deus com outros crentes e sermos instruídos em 

Sua Palavra para nosso crescimento espiritual. A igreja é o 

lugar onde os crentes podem amar uns aos outros,  exortar 

uns aos outros, “estimular” uns aos outros, servir uns aos 

outros, instruir uns aos outros (Romanos,  honrar uns aos 

outros e ser bondosos e misericordiosos uns com os outros.  

Quando alguém confia em Jesus Cristo para salvação, é feito 

membro do Corpo de Cristo. Para que o corpo da igreja fun-

cione corretamente, todas as “partes do corpo” precisam estar 

presentes.  Da mesma forma, um crente nunca alcançará 

completa maturidade espiritual sem a ajuda e encorajamento 

de outros crentes.  Por estes motivos, a frequência à igreja, a 

participação e a fraternidade devem ser aspectos regulares da 

vida de um crente. A frequência semanal à igreja não é obri-

gação para os crentes, mas alguém que confiou em Cristo 

deve ter um desejo de adorar a Deus, aprender Sua Palavra e 

ter comunhão com outros crentes. Nestes últimos dias ainda é 

mais importante ir à igreja. A Bíblia diz em Hebreus 10:25 

Não abandonando a nossa congregação, como é costume de 

alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, 

quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.  Deus pro-

mete a Sua Presença mesmo que seja um grupo pequeno de 

crentes. A Bíblia diz em Mateus 18:20. “Pois onde se acham 

dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de-

les”. Alegra-se por ter a liberdade de adorar a Deus. A Bíblia 

diz em Salmos 122:1. Alegrei-me quando me disseram: Va-

mos à casa do Senhor.” Vá à igreja para ouvir e aprender.  A 

Bíblia diz em Eclesiastes 5:1 “Guarda o teu pé, quando fores 

à casa de Deus; porque chegar-se para ouvir é melhor do que 

oferecer sacrifícios de tolos; pois não sabem que fazem mal”. 
Vamos à igreja para encontrar a Deus. A Bíblia diz em Haba-

cuque 2:20 “Mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se 

diante dele toda a terra; cale-se diante dele toda a terra”.”  

 

Rev. Eloi Moutinho 

 

11 de dezembro 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 


