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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 não se atrasa, a gente que não sabe esperar”   

 

23 – ALEXANDRE GABRIEL CARDOSO SOLA 
28 - ELIONE DA SILVA FREITAS 

22 a 28 de maio 

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 



“Mestre, queria lhe perguntar algo: como faço para 

não me aborrecer com as pessoas? Algumas falam 

demais, outras são maldosas e invejosas. 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?”, perguntou a jovem. “Repare nestas flores” 

continuou o mestre, apontando os lírios que cresciam 

no jardim. Elas nascem no esterco, entretanto são 

puras e perfumadas. Extraem do adubo malcheiroso 

tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem 

que o azedume da terra manche o frescor de suas 

pétalas. Não é sábio permitir que os erros e defeitos 

dos outros a impeçam de ser aquilo que Deus espera 

de você”. Precisamos entender 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. Vo-

cê não precisa focar nos erros alheios, justificando 

assim sua insatisfação com a vida e as circunstân-

cias. 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. 

Pequenas Ofertas 
 
 

"Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre 
os que estavam assentados, tanto quanto queriam; e fez o 

mesmo com os peixes." (João 6:11) 
 

Foi uma pequena oferta quando o rapaz trouxe seu 
almoço de cinco pães e dois peixes para Jesus. Até 
mesmo André disse: "Aqui está um rapaz com cinco 
pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para 
tanta gente?" (João 6:9). Mas Jesus tomou-a, abenço-
ou-a, e multiplicou-a - e milhares foram impactados. 
Deus pode tomar a sua pequena oferta e fazer muito 
com pouco. A. W. Tozer disse: "O mundo está espe-
rando para ouvir uma voz autêntica, uma voz de Deus. 
Não um eco do que os outros fazem e dizem, mas uma 
voz autêntica." O que o mundo precisa ver hoje é um 
cristão autêntico, não uma voz perfeita, não uma pes-
soa impecável (porque tal indivíduo não existe). Auten-
ticidade, isso é o que as pessoas precisam ver. John 
Wesley disse: "Dê-me cem pregadores que nada te-
mem além do pecado e nada desejam além de Deus e 
eu não me importo se eles são clérigos ou leigos, eles 
sozinhos irão abalar as portas do inferno e estabelecer 
o Reino dos Céus na Terra." Imagine o que aconteceria 
se apenas 100 fiéis levassem isso a sério. E se fossem 
200? Ou então 400? Ou 500? Ou 800? Ou então 
1.000? Que tal 2.000 ou mais? O que aconteceria em 
nossas cidades? O que aconteceria em nossos esta-
dos? O que aconteceria no Brasil? O que aconteceria 
no mundo? Muito, pode acreditar. Certamente, todos 
somos falhos. Todos ficamos aquém. Nenhum de nós 
está qualificado. Mas Deus pode fazer Sua obra atra-
vés de pessoas imperfeitas. Na verdade, parece como 
se Ele saísse do seu caminho para encontrar pessoas 
imperfeitas para trabalhar através delas. O que Deus 
procura hoje não é tanto a habilidade, mas a disponibi-
lidade. Você está disposto a ser alguém ?que vai aba-
lar o seu mundo?                                              

 Extraido 

22 de maio  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 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/04/pequenas-ofertas.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/9

