
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 

       “Tem dias que Deus caminha comigo... Eu sei. Tem outros que Ele me carrega no colo...Eu sinto!” 

No dia 16 de julho aconteceu a Noite sertaneja, uma 
programação da agenda do ministério de casais da igre-
ja. Esteve presente mais de 50 casais, dupla sertaneja 
e teve como preletor, o pastor da igreja metodista Don 
Carlo. 

 

30 - ALEXANDRE SILVA SOLA 

24 a 30 de julho 

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 

 

 
Reunião de homens 

Bazar do Ministério Mãos Estendidas 

Conferência missionária 



 Era uma vez um granjeiro escocês muito pobre 
que se chamava Fleming. Certo dia, quando estava tra-
balhando na lavoura, ouviu gritos que vinham de um 
pântano ali perto, largou tudo e correu para o pântano. 
Encontrou um rapaz enterrado num charco, lutando de-
sesperadamente para não afundar. O granjeiro conse-
guiu pegar a mão do rapaz, salvando-o assim, do que 
poderia ter sido uma morte lenta e dolorosa. No dia se-
guinte, parou na porta da pequena casa do granjeiro u-
ma carruagem, de onde saiu um homem, elegantemente 
vestido que se apresentou como o pai do rapaz que havi-
a sido salvo. 
 - Quero recompensá-lo, disse o nobre. O senhor salvou 
a vida do meu filho. 
 - Não, não posso aceitar pagamento pelo que fiz, discor-
dou o escocês. Neste momento o filho do granjeiro veio 
até a porta da casa e o nobre perguntou: 
 - É seu filho? 
 - Sim, disse o granjeiro orgulhosamente. 
 - Então lhe proponho um trato. Permita-me proporcionar 
a seu filho o mesmo nível de educação do qual desfruta-
rá o meu próprio filho. Se o rapaz se parecer com o pai, 
não tenho dúvidas de que crescerá e se tornará um ho-
mem do qual nos orgulharemos muito.O granjeiro acei-
tou. Fleming frequentou as melhores escolas e se gradu-
ou na "Saint Mary's Hospital Medical School", em Lon-
dres. Nas suas pesquisas, em 1928, descobriu a Penicili-
na. Foi professor da St. Mary's Medicine School de 1928-
1948, sendo reconhecido como Professor Emérito da 
Instituição. Tornou-se Sir Alexander Fleming (1881-
1955), bacteriologista escocês e vencedor do prêmio 
Nobel de 1945, em fisiologia e medicina.Anos depois, o 
filho do mesmo nobre esteve doente, com pneumonia, e 
o que salvou sua vida foi a Penicilina.O nome do nobre 

senhor, era Lord Randolph Churchill 
e seu filho, salvo pelo granjeiro Fle-
ming, se chamava Sir Winston Chur-
chill, primeiro-ministro do Reino Uni-
do e maior líder britânico do século 
XX.   
 

"As atitudes são muito mais im-
portantes do que os fatos."  
                         Alexander Fleming 

  Ore com persistência 
"Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu 

jamais rejeitarei." (João 6:37) 
 

Algumas vezes as pessoas dirão: “Simplesmente não 
sou digno de me aproximar de Deus.” Odeio discordar 
dessa frase, mas nunca fomos dignos. Não somos dig-
nos. E nunca seremos dignos. Então, vamos parar com 
isso. Não se trata de dignidade. Trata-se da graça de 
Deus. Você acha que é mais digno para Deus quando 
lê a Bíblia todos os dias e ora regularmente que quan-
do estraga as coisas, tem um pensamento impuro ou 
diz algo indelicado? Não nos aproximamos de Deus 
com base em nosso merecimento. Nós nos aproxima-
mos de Deus com base na Sua graça. Quando a mãe 
pagã se aproximou de Jesus, implorando para Ele ex-
pulsar o demônio de sua filha, ela não disse: "Eu sou 
justa." Pelo contrário, disse: "Senhor, Filho de Davi, 
tem misericórdia de mim!" (Mateus 15:22). Nunca diga 
“Deus, realize justiça comigo,” porque o inferno é o que 
você merece. Ao contrário, diga: “Tenha misericórdia 
de mim,” assim como essa mulher falou a Jesus. Jesus 
disse: "Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem 
vier a mim eu jamais rejeitarei." (João 6:37). Então, 
qualquer que seja o seu problema, leve-o até Jesus. O 
que quer que você esteja enfrentando, não chegará até 
Ele como uma surpresa. E quando você orar, procure 
encontrar qual a vontade de Deus. A razão pela qual 
Jesus deu àquela mulher tudo o que ela pediu foi por-
que ela alinhou o seu desejo ao desejo Dele. Achamos 
o desejo de Deus através da leitura da Palavra de 
Deus, a Bíblia. Então, vamos entender melhor o cora-
ção, a mente e o propósito de Deus. Ore de acordo 
com a vontade de Deus e não desista. Ore com persis-
tência. Pode parecer que Ele não está escutando, mas 
pode haver uma barreira que Ele quer que você enfren-
te. Portanto, não volte para trás. 

(Extraído: devocionaisdiarios) 

24 de julho 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/2016/07/ore-com-persistencia.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/15/22
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/37

