
A
G

E
N

D
A

 

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 

             “Talvez Deus não mude tua situação, mas Ele está usando essa situação para mudar você.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 - LUZINETE APARECIDA SILVA BIOLADA 
18 - MARIANA SANITÁ SALGADO 

19 – MOISÉS DE CASTRO E SOUZA 

19 - JOÃO EMANUEL SILVA BIOLADA 

20 - SIMONE DOMINGUES MOREIRA ROSSETI 

14 a 20 de agosto 

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 

No dia 12 de agosto aconteceu o II Lual do Nazateen. Foi 

benção pura!! Outras fotos estão no facebook da igreja. 



 Conta-se que, no tempo da guerra entre a Rússia e 
o Japão, certa tarde, após cessarem os bombardeios, junto 
à linha de fogo surgiu uma criança perscrutando, com o 
olhar curioso e indagador, como quem procura descobrir um 
semblante saudoso e querido naquele triste campo de bata-
lhas. Ao ver a pequena, um bravo soldado japonês que po-
dia dominar a língua eslavo-oriental, tomando em suas 
mãos calosas as acetinadas mãozinhas da criança, indagou 
com ternura: 
-O que deseja, minha pequena? Está procurando algo no 
meio da tropa? 
-Quem é você? De onde vem? Qual é o seu nome? 
-Meu nome é Lina. Estou procurando o papai, que há muito 
tempo não vejo. Sinto tanta saudade e desejo vê-lo agora. 
-Que pena... O seu papai já não está mais aqui. Ele seguiu 
em frente. Posso lhe dar algum recado? Fale-me como ele é 
e vou procurá-lo e dar suas notícias. Está bem? 
- É fácil distingui-lo... Meu pai é alto, forte, tem olhos azuis 
como os meus e um bonito rosto barbado. Os cabelos tam-
bém são loiros. E a criança, esperançosa, tirou do bolsinho 
do avental uma foto do pai, dizendo sorridente: 
- Dou-lhe esta foto para que o reconheça. Ele se chama 
Ivan. 
O soldado, comovido, colocou o retrato no bolso da sua 
túnica e indagou com enorme carinho: 
-Bem, agora qual é o recado que vai deixar comigo para o 
seu papai? 
-Não é nenhum recado que eu quero que lhe dê... 
-Então o que é? Pode falar que eu prometo fazer o que pe-
de. 
-Sim, eu quero que chegue juntinho dele e entregue esse 
meu beijo. 
Assim dizendo, a pequena pulou ao colo do soldado e bei-
jou-lhe o rosto umedecido pelas lágrimas e voltou correndo 
por onde havia chegado. Durante toda aquela noite foi inten-
so o bombardeio e num assalto a tropa japonesa conquistou 
o inimigo. Os feridos começaram a ser recolhidos indistinta-
mente. Nisto, aquele soldado japonês viu passar, carregado, 
um soldado cujas feições se assemelhavam muito às da 
criança. Tirou a foto do bolso e conferiu. Não havia dúvidas. 
Era ele. O soldado o chama: 
- Ivan? 
-O que deseja? - Respondeu o russo ferido. 
-Trago comigo um carinhoso beijo que Lina, sua filhinha, lhe 
enviou. 
Dizendo isto, beijou a fronte do inimigo ferido e o abraçou 
ternamente. Não havia ali lugar para o ódio... Foi o que a-
prendeu com Lina 

    AS MONTANHAS DA VIDA 

"Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: 'Não con-

tem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do homem 

tenha sido ressuscitado dos mortos'." (Mateus 17:9) 

Alguma vez você já teve um daqueles momentos especiais na 

presença de Deus? Talvez tenha sido durante um tempo de 

devoção quando você orou e pediu a Deus para falar com você, 

ouviu a Sua Palavra e comprometeu o seu dia a Ele. Talvez 

uma determinada passagem bíblica ou versículo tenha saltado 

para fora da página e entrado diretamente em seu coração. 

Ele falou com você de forma tão clara, e era exatamente o que 

você precisava ouvir. Ou talvez tenha sido na igreja quando 

você estava adorando e sentiu a presença de Deus de uma 

forma tangível. Você pensou consigo mesmo: quero que seja 

sempre assim. Agora imagine se você fosse Pedro, Tiago ou 

João, e que fosse capaz de ver o que eles viram na Transfigu-

ração: "Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou 

como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. 

Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e 

Elias, conversando com Jesus." (Mateus 17:2-3). Jesus deu a 

Pedro, Tiago e João um vislumbre de Sua glória, uma prévia 

do que está por vir. Por um momento, viram a Jesus como Ele 

realmente é. A transfiguração de Jesus foi um ponto significa-

tivo em Sua vida e ministério. Foi o meio do caminho de uma 

viagem muito difícil. A partir da Transfiguração, Jesus olhou 

para trás, para o berço e para a frente, para a cruz. Mas depois 

de testemunhar esse evento notável, os discípulos tiveram que 

deixar a montanha e voltar para o vale - o frio, a dura realida-

de da vida e os problemas que estavam à sua espera. Os discí-

pulos estavam aprendendo que nem sempre poderiam viver 

no topo das montanhas. Quando estamos no topo das monta-

nhas da vida, devemos apreciá-las. Mas também devemos 

lembrar que elas estão nos preparando para a vida no vale, 

para os desafios, dificuldades, e para a dura vida do mundo 

real. 
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14 de agosto 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 

Informativo  Semanal     Ano XVII   nº 27    14/8/2016 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/08/as-montanhas-da-vida.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/17/2-3

