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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 

                               “Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos”  

 

 
 
 
 
 

19 – STEPHANIE SALGADO 
21 - CARLA KARINA DE LIMA OLIVEIRA 
21 - LETÍCIA THAÍS ANTUNES  

23 – NAYLLA ABUCCI 

19 a 25 de junho 

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 

 

 

COM AS PROFESSORAS SHEILA 

E DALCIMAR 

CAFÉ DA MANHÃ — 5 DE JUNHO 

REUNIÃO DE HOMENS — 11 DE JUNHO 

CULTO — 12 DE JUNHO 

                                                TEREMOS ESCOLA BÍBLICA                   

                DE  FÉRIAS 
 

 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                        AGUARDEM!!!! 



Deus sempre age certo 
 

 Certa vez, um homem pediu a 
Deus uma flor e uma borboleta. Mas 
Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. 
O homem ficou triste pois não enten-
deu o porquê do seu pedido vir erra-
do. Daí pensou: também, com tanta 
gente para atender… E resolveu não 
questionar. 
 Passado algum tempo, o ho-
mem foi verificar o pedido que deixou esquecido. Para 
sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido 
a mais bela das flores e a horrí-
vel lagarta transformou-se em 
uma belíssima borboleta. 

 Deus 
sempre age 
certo. O seu 
caminho é o 
melhor, mesmo que aos nossos 
olhos pareça estar dando tudo erra-
do. Se você pediu a Deus uma coi-
sa e recebeu outra, confie. Tenha a 
certeza de que Ele sempre dá o 
que você precisa, no momento cer-

to. 
Nem sempre o que você dese-
ja, é o que você precisa. Como 
Ele nunca erra na entrega de 
seus pedidos, siga em frente 
sem murmurar ou duvidar. O 
espinho de hoje, será a flor de amanhã! 

Extraído 

Pecado Secreto 

"E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a 

fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir 

todo ele para o inferno." (Mateus 5:30) 

O filme 127 Horas conta a história verídica de Aron 
Ralston, um alpinista do estado de Utah, nos EUA. 
Quando uma pedra gigante rola prendendo seu braço 
contra uma parede. Ele tenta de tudo para remover a 
pedra. Passados dois dias. Ele sabia que ninguém viria 
socorrê-lo. E sabia que só tinha um jeito para sair da-
quela situação. Então, decide cortar o seu braço. Ele 
usou um canivete e levou um longo tempo. Surpreen-
dentemente, depois de fazer uma coisa dessas, ele 
desceu mais de vinte metros de escalada até o pé da 
montanha e saiu. Essa é uma história maluca. Mas é 
melhor estar vivo sem um braço do que morto com os 
dois braços. Existe alguma área em sua vida que você 
precisa cortar fora? Algo com o que precise lidar? Tal-
vez nesse exato momento, enquanto lê estas palavras, 
você esteja pensando sobre isso. Deus vê isso, como 
se estivesse escrito na sua testa. Você pode ter racio-
nalizado e conseguido de alguma forma encontrar uma 
maneira de conviver com o assunto, mas agora isso 
ficou evidente em sua mente. Isso pode ser algo com-
prometedor em sua vida. Pode ser a sua ruína. O sal-
mista disse: "Se eu acalentasse o pecado no coração, 
o Senhor não me ouviria" (Salmo 66:18). Isso significa 
que se nos agarrarmos ao pecado em nossas vidas, 
Deus não vai ouvir as nossas orações. Você acredita 
que o seu pecado é um segredo? Acha que encobriu 
os seus passos? Pecado secreto na Terra é escândalo 
público no céu. A Bíblia diz: "e estejam certos de que 
vocês não escaparão do pecado que comete-
ram." (Números 32:23). Não há segredos com Deus. 
Ele está ciente do nosso pecado. 

 

(Extraído: devocionaisdiarios) 

19 de junho 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 

 Eis que estou à porta e bato: se alguém ou-

vir a minha voz e abrir aporta, entrarei em 

sua casa e cearei com ele, e ele comigo.  

Rosie Souza 

http://www.belasmensagens.com.br/evangelicas/deus-sempre-age-certo-542.html
http://www.devocionaisdiarios.com/2016/06/pecado-secreto.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/66/18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/nm/32/23

