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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 

                       “Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonho em realidade.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23 - SOFIA MOREIRA ROSSETI 
24 - NATÁLIA PINE ALVES 
25 - DARCI R. BIRELLO 

27 - ANTÔNIO TENÓRIO DE ALMEIDA 

21 a 27 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 14 de agosto foi um domingo bastante agitado, pois os 

pais  foram homenageados com jogral das crianças e dos jo-

vens e ainda receberam um lindo chaveiro/trena personaliza-

do. Ainda teve fotos em um painel interativo, batismo e apre-

sentação do Pedro Miguel. Confira aqui algumas fotos e ou-

tras, você pode ver acessando o facebook da igreja. 



                 

Sejamos  
como as flores! 

 
 __“Mestre, queria lhe 
perguntar algo: como 
faço para não me abor-
recer com as pessoas? 
Algumas falam demais, outras são maldosas e invejo-
sas. Algumas são indiferentes. Sinto ódio das que são 
mentirosas e sofro com as que caluniam”. 
__“Viva como as flores”, advertiu o mestre. 
__”Mas como? Como é viver como as flores?”, per-
guntou a jovem. 
__“Repare nestas flores” continuou o mestre, apon-
tando os lírios que cresciam no jardim. “Elas nascem 
no esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extra-
em do adubo malcheiroso tudo que lhes é útil e sau-
dável, mas não permitem que o azedume da terra 
manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permi-
tir que os erros e defeitos dos outros a impeçam de 
ser aquilo que Deus espera de você”. Precisamos en-
tender que os defeitos deles, são deles e não seus. 
Se não são seus, não há razão para aborrecimentos. 
Exercitar a virtude é rejeitar todo mal que vem de fora. 
Isso é viver como as flores. Você não precisa focar 
nos erros alheios, justificando assim sua insatisfação 
com a vida e as circunstâncias. Tire a boa parte do 
adubo que chega até você! Seja uma flor cujo aroma 
é agradável aos que estão ao seu redor. Exale esse 
aroma. Não deixe que o seu foco esteja no adubo. 

 

                                                                                         Sonolência Espiritual 
"Então Pedro disse a Jesus: 'Mestre, é bom estarmos aqui. 
Façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma 

para Elias.' Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavora-
dos" (Marcos 9:5-6) 

 

Às vezes, cochilamos em momentos inapropriados. Por 
exemplo, na igreja. Mas também podemos ser pegos 
em sonolência espiritual. Dormimos quando devíamos 
estar falando. Dormimos na hora da vigília, na hora em 
que Deus nos chama para nos prontificarmos para Ele. 
Acho incrível que Pedro, Tiago e João estavam 
"dominados pelo sono" enquanto o Jesus transfigurado 
conversava com Moisés e Elias (veja Lucas 9:32). E 
como se isso não fosse ruim o bastante, Pedro decidiu 
dizer algumas palavras: "Mestre, é bom estarmos aqui. 
Façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés e 
uma para Elias" (versículo 33). A bíblia nos diz que a 
razão de Pedro ter dito isso foi porque ele estava apa-
vorado e não sabia o que dizer (Marcos 9:6). Quando 
você não sabe o que dizer, é melhor ficar de boca fe-
chada. Do contrário, provavelmente dirá algo inapropri-
ado. Mas na defesa de Pedro, vamos entender o que 
ele estava dizendo. A palavra chave é "aqui". Pedro 
queria construir três tabernáculos na montanha onde 
Jesus estava transfigurado. Pedro quis dizer: "Senhor, 
é aqui que o Senhor deveria estar, irradiando Sua gló-
ria com Moisés e Elias no topo de uma montanha - e 
não falando sobre prisão e morte. Aqui é onde você 
deveria ficar. Vamos ficar aqui e nos banhar na glória 
divina. Esqueçam as necessidades no pé da monta-
nha. Vamos ficar aqui!" Enquanto o mundo se torna 
mais obscuro, há uma tendência entre os cristãos de 
quererem se retirar para  a sua própria turma e concen-
trar-se em suas próprias necessidades e problemas 
enquanto se esquecem de todas as outras pessoas. 
Mas aqui está o que devemos lembrar: o nosso objeti-
vo não é nos isolarmos completamente, mas nos infil-
trarmos. É ir aonde as pessoas estão e influenciá-las. 
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21 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 
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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

__Rosie Souza__ 

CONTRIBUA COM A CESTA DO AMOR 

Ora, aquele que possuir recur-

sos deste mundo, e vir a seu 

irmão padecer necessidade, e 

fechar-lhe o seu coração, co-

mo pode permanecer nele o 

amor de Deus?” (I João 3.17)  

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/08/sonolencia-espiritual.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/9/5,6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/9/33
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/9/6

