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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 

     "Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e perdas”   

O culto do dia 22 de maio teve na sua liturgia um momento 

para lembrarmos de orar pela Igreja Perseguida  e a pala-

vra foi ministrada pela missionária Maely que contou um 

pouco da sua experiência com os cristãos perseguidos. 

 

29 - FÁTIMA CARNELÓS ZANGIROLANI 

31 - WELINGTON DE MATTOS COELHO 

01 – DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 

04 - DRIELLY NAYARA CANUTO CAETANO 

29 de maio a 4 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 

 

 

 

BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Elisangela e Raquel 

GALERINHA DE CRISTO: Fernanda 

 

No dia 28, aconteceu o dia da evangelização global e os 

adolescentes e os jovens fizeram um trabalho evangelís-

tico no calçadão da cidade. 



 O Domingo da Igreja Perseguida (DIP) é um dia de 
intercessão pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. 
Estima-se que, atualmente, 100 milhões de cristãos enfren-
tam algum tipo de hostilidade por causa da sua fé em Jesus. 
O evento idealizado pelo Irmão André (fundador da Portas 
Abertas) acontece no Brasil desde 1988 e tem como objeti-
vo servir aos cristãos perseguidos e conscientizar a igreja 
brasileira a respeito da perseguição religiosa.  
 O DIP é um movimento de oração para que a Igre-
ja Perseguida tenha perseverança, paciência e alegria por 
estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você 
para se juntar a nós para orar e agir em favor dos cristãos 
no Iraque e Síria. Atualmente, o extremismo islâmico é de 
longe a mais significativa fonte de perseguição no mundo. 
70% dos países listados pela Classificação da Perseguição 
Religiosa 2016 são afetados por esse tipo de perseguição, 
que pode vir dos governos, das comunidades e até mesmo 
das próprias famílias. A guerra civil na Síria (luta entre o 
regime de Bashar Assad e rebeldes), e o crescimento do 
grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico no Iraque 
e também na Síria, têm forçado milhares de cristãos a fugir 
em busca de um lugar de paz. O extremismo islâmico no 
Oriente Médio é responsável pela maior crise migratória 
desde a Segunda Guerra Mundial, e tem deixado a comuni-
dade cristã sem muitas esperanças quanto ao futuro. Se-
gundo estimativas, 11 milhões de sírios - metade da popu-
lação - morreram ou fugiram do conflito desde 2011. Todos 
os dias, vemos e ouvimos nos meios de comunicação histó-
rias de refugiados, e sabemos que eles precisam de nossa 
ajuda e de nossas orações. É por esse motivo que convida-
mos você a orar para que o Evangelho continue sendo pro-
clamado ali e para que a esperança em Jesus continue viva 
no coração dos cristãos. 
 A Portas Abertas tem apoiado igrejas a permane-
cer e pessoas a sobreviver e brilhar a luz de Cristo em meio 
à escuridão, através de apoio emergencial, aconselhamento 
pós-trauma, distribuição de Bíblias e materiais cristãos e 
treinamento de líderes. Mas nossas orações são fundamen-
tais. Junte sua voz para orar e falar por nossos irmãos e 
irmãs no Iraque e na Síria. Aproveite essa oportunidade 
para interceder por nossa família perseguida. Ajude a man-
ter a esperança viva. 
 

 

Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribula-
ção, perseverem na oração. Romanos 12.12 

       MESMO CANSADO 
                                        

E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. 

Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, 

perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a 

fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto 

à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher sa-

maritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. (Jo. 

4:4-7).   
  
 

Para Jesus era necessário passar por Samaria, especialmente 

por Sicar. Para Jesus ir por ali, era um imperativo Divino. 

Jesus sempre esteve concentrado na sua missão. A vida do 

Senhor durante toda a sua permanência na terra, até a sua 

ressurreição foi evidenciada pela sua real humanidade, assim 

como sua real divindade. Ele foi perfeito homem e perfeito 

Deus. Como homem sofreu cansaço, sede e fome. Experi-

mentou momentos de alegria e tristeza, desilusão e angustias. 
Ele sempre foi perfeito homem e perfeito Deus. Aqui vemos 

claramente o coração de Deus. Um coração cheio de amor 

pelos perdidos, sem se importar com o cansaço. Mais uma 

vez vemos Jesus mais preocupado com as necessidades hu-

manas do que consigo próprio. Porque era necessário Jesus 

passar por Samaria? Era necessário porque nosso Senhor 

sabia que naquela cidade havia uma pessoa que precisava ter 

um encontro real com Deus, e Jesus era assim, muitas vezes 

Ele ia de encontro a uma única vida preciosa aos olhos de 

Deus. Jesus chegando em uma cidade de Sicar, ficou junto a 

um poço muito conhecido na região por ter sido cavado pelo 

patriarca Jacó, e enquanto os discípulos foram a cidade com-
prar comida, Jesus cansado do caminho ficou aguardando 

junto ao poço. Jesus sendo Deus não precisava se cansar, não 

precisava ficar com fome ou sede, não precisava ser açoitado, 

não precisava ser espancado e também não precisava ser 

morto em uma cruz. Então porque Ele fez tudo isto? Por a-

mor!!!! Por amor a você, porque Ele sabia que somente atra-

vés deste sacrifício de amor, somente através do seu sangue 

poderíamos ser salvos, e se não fosse por causa deste amor já 

estaríamos condenados. 
Rev. Eloi Moutinho  

29 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 


