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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 dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 - ANA MARIA LOURENÇO MACHADO 
01 - VIVIAN CHRISTINI DE MATTOS M. MOUTINHO 
01 - DÉBORA ELOISA A. MOUTINHO FERNANDES 

02 - CLOVIS AUGUSTO SALGADO 
06 - ANDREIA REGINA CABREL TAKESHITA 

31 de julho a 6 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 



 A Mochila e as pedras 

Um fervoroso devoto estava atravessando 
uma fase muito penosa de sua vida, com 
graves problemas de saúde em família e 
sérias dificuldades financeiras. Por isso 
orava diariamente pedindo que o livrassem 

de tamanhas atribulações. Um dia, enquanto fazia suas 
preces, um anjo lhe apareceu, trazendo-lhe uma mochila e a 
seguinte mensagem: O Senhor se compadeceu da sua situ-
ação e lhe manda dizer que é para você colocar nesta mo-
chila o máximo de pedras que conseguir, e carregá-la com 
você, em suas costas, por um ano, sem tirá-la por um ins-
tante sequer. Manda também lhe dizer que, se você fizer 
isso, no final desse tempo, ao abrir a mochila, terá uma 
grande alegria. E desapareceu, deixando o homem bastante 
confuso e revoltado. "Como pode o Senhor brincar comigo 
dessa maneira? Eu oro sem cessar, pedindo a Sua ajuda, e 
Ele me manda carregar pedras?" Já não me bastam os tor-
mentos e provações que estou vivendo? "Pensava o devoto. 
Mas, ao contar para sua mulher a estranha ordem que rece-
bera do Senhor, ela lhe disse que talvez fosse prudente 
seguir as determinações dos Céus, e concluiu dizendo: 
Deus sempre sabe o que faz... O homem estava decidido a 
não fazer o que o Senhor lhe ordenara, mas, por via das 
dúvidas resolveu cumpri-la em parte, após ouvir a recomen-
dação da sua mulher. Assim, colocou duas pedras peque-
nas, dentro da mochila e carregou-a nas costas por longos 
doze meses. Findo esse tempo, na data marcada, mal se 
contendo de tanta curiosidade, abriu a mochila conforme as 
ordens do Senhor e descobriu que as duas pedras que car-
regara nas costas por um ano inteiro tinham se transforma-
do em pepitas de ouro... apenas duas pequenas pepitas. 
Todos os episódios que vivemos na vida, inclusive os piores 
e mais duros de se suportar, são sempre extraordinárias e 
maravilhosas fontes de crescimento. Temendo a dor, a mai-
oria se recusa a enfrentar desafios, a partir para novas dire-
ções, a sair do lugar comum, da mesmice de sempre. Te-
mendo o peso e o cansaço, a maioria faz tudo para evitar 
situações novas, embaraçosas, que envolvam qualquer tipo 
de conflito. Mas aqueles que encaram para valer as situa-
ções que a vida propõe, aqueles que resolvem "carregar as 
pedras", ao invés de evitá-las, negá-las ou esquivar-se de-
las, esses alcançam a plenitude do viver e transformam, 
com o tempo, o peso das pedras que transportaram em 
peso de sabedoria. 
   Como está sua mochila? 

Quando Deus prevê o futuro 
"O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras ja-

mais passarão." (Lucas 21:33) 

Quando Jesus falou dos sinais dos tempos, Ele pintou o 
retrato de um mundo dilacerado por conflitos e guerras, 
um mundo abalado por grandes terremotos, devastado 
por pestes e fome no meio da abundância. Jesus disse: 
"Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as 
nações se verão em angústia e perplexidade com o brami-
do e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, 
apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo; e os 
poderes celestes serão abalados." (Lucas 21:25-26). Je-
sus também apontou para um aumento nos terremotos 
como um dos sinais dos últimos dias (ver Lucas 21:11). 
Temos e sempre tivemos terremotos, furacões e tsuna-
mis. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos, veremos 
tudo isso mais frequentemente. De acordo com o U. S. 
Geological Society, os terremotos ao redor do mundo es-
tão aumentando. Durante as últimas cinco décadas, o 
número de terremotos tem aumentado. Não os de baixa 
magnitude, mas os terremotos de grandes proporções. E 
eles continuam ficando mais e mais frequentes. A Bíblia 
tem muito a dizer sobre o fim dos tempos, incluindo como 
o poder vai mudar, como haverá uma sociedade sem di-
nheiro, como haverá uma superpotência identificada como 
“reis do oriente” que vai surgir e encarar o Anticristo na 
Batalha do Armagedom. Jesus disse: "Quando começa-
rem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a ca-
beça, porque estará próxima a redenção de vo-
cês." (Lucas 21:28). Entenda, quando Deus prediz o futu-
ro, não faz isso com risco de errar. Deus conhece o futuro 
com mais precisão do que podemos recordar o passado. 
Ele sabe o futuro com uma precisão absoluta. E vivendo 
no reino eterno, Deus pode ver todas essas coisas ao 
mesmo tempo. Isso é o que acontece quando Deus nos 
dá as profecias nas Escrituras. 
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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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.mundodasmensagens.com/mensagem/reflexao-a-mochila-e-as-pedras.html
http://www.devocionaisdiarios.com/2016/07/quando-deus-preve-o-futuro.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/21/25-26
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/21/28

