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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 resolveu reformar o mundo e escolheu o seu coração para iniciar a reforma”  
  

 

 

 

 

 
 

23 – CLEUZA MARIA GONZAGA 

24- MARILDA TEIXEIRA LOPES GASPARINO 

24 - TELMA LUCIANE DE JESUS CORREIA 

25 - FABIA APARECIDA DIAS RAMOS 

25 – CLAUDINEY GONÇALVES DA SILVA 

23 a 29 de outubro 

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 16, o MEED realizou um cultinho noturno diferente. Teve 

ministração feita por uma criança e ilustrada por fantoches. 

Depois foi servido pipoca e bolo de chocolate com refrigerante, 

e em seguida teve pintura no rosto feita pela palhaça Teka. 



Você já viu um passarinho dormindo 
num galho ou num fio, sem cair? Como 
é que ele consegue isso? Se nós ten-
tássemos dormir assim, iríamos cair e 
quebrar o pescoço.  O segredo está 
nos tendões das pernas do passari-
nho. Eles são construídos de forma 
que, quando o joelho está dobrado, o 
pezinho segura firmemente qualquer 
coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o 
joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a 
força para segurar qualquer coisa. É uma maravilha, não é? 
Que desenho incrível que o Criador fez para segurar o passari-
nho! Mas, não é tão diferente em nós. Quando nosso “galho” na 
vida fica precário, quando tudo está ameaçado de cair, a maior 
segurança, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado, 
dobrado em oração. Se você algumas vezes, se vê num emara-
nhado de problemas que o fazem perder a fé, desanimar de 
caminhar; não caminhe mais sozinho, Jesus quer fortalecê-lo e 
caminhar consigo por toda sua vida! É Ele quem renova suas 
forças e sua fé, e se cuida de um passarinho, imagina o que 
não fará por você Seu filho amado, basta você CRER! 

Autor desconhecido  

 
"E o que eu ia falar para minha 

mãe?" 

 
Em uma corrida de Cross-country, o 
queniano Abel Muttai estava a poucos 
metros da linha de chegada, quando se 
confundiu com a sinalização, pensando 
que já havia completado a prova. Logo 
atrás vinha o espanhol Iván Anaya, que 
vendo a situação começou a gritar para 
que o queniano ficasse atento, mas 

Muttai não entendia o que o colega dizia. O espanhol, então, o 
empurrou em direção à vitória. Um jornalista perguntou então a 
Iván: 
- Por que o senhor fez isso? 
- Isso o quê? Ele não havia entendido a pergunta - e o meu 
sonho é que um dia possamos ter um tipo de vida comunitária 
em que a pergunta feita pelo jornalista não seja mesmo enten-
dida -, pois não pensou que houvesse outra coisa a ser feita 
que não aquilo que ele fez. 
- Por que o senhor deixou o queniano ganhar? 
- Eu não o deixei ganhar, ele ia ganhar. 
- Mas o senhor podia ter ganho. 
- Mas qual seria o mérito da minha vitória, a honra dessa meda-
lha? Se eu ganhasse desse jeito, o que eu ia falar para a minha 
mãe? 

Não confie no seu coração 
 
 
 

"Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, 
os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos 

testemunhos e as calúnias." (Mateus 15:19) 
 

Quantas vezes ouvimos a palavra "coração"? Parece 

que é uma palavra que usamos constantemente. Se 
estamos tristes dizemos que estamos de coração par-
tido. Se alguém é insensível dizemos que não tem 

coração. Se alguém é muito emocional,  dizemos que 
tem um coração mole. Quando falamos do coração, 
na maioria das vezes estamos nos referindo ao nosso 
centro emocional. E normalmente utilizamos frases 

como "Bom, minha mente me diz uma coisa, mas 
meu coração está dizendo outra." A princesa Diana 
uma vez disse: "Faça somente o que teu coração esti-
ver te dizendo." Deixe-me dizer-lhe que você não de-

ve deixar o seu coração dizer o que fazer, pois ele 
pode corrompê-lo e tirá-lo do caminho certo. Muitas 
coisas loucas foram feitas por se "fazer o que o cora-

ção diz." O coração quer o que quer, e muitas vezes, 
ele quer coisas erradas. Aqui está o que a bíblia diz 
sobre o coração: "O coração é mais enganoso que 
qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem 
é capaz de compreendê-lo?" (Jeremias 17:9). E Jesus 
disse: "Pois do coração saem os maus pensamentos, 

os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, 
os roubos, os falsos testemunhos e as calú-
nias." (Mateus 15:19). Portanto, ao invés de falar que 
seu o coração foi partido, fazer o que o coração está 
dizendo, Jesus nos diz para usar nosso coração - as-
sim como nossa mente e nossa alma - para o que ele 
foi criado: "Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendi-
mento" (Mateus 22:37). Não devemos dar tanto foco 

aos nossos corações. Devemos focar nossos corações 
em Deus. 

 www.devocionaisdiarios 

23 de outubro 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/2016/10/nao-confie-no-seu-coracao.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/15/19
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/22/37

