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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 

                                           "QUER SABER O SENTIDO DA VIDA?       PARA FRENTE”    

 

 
 
 
 
 

 

07 - MARIA DURELLO GUEDES 

09 - ODILON FERREIRA BARROZO 
10 - DENIS ALESSANDRO FONSECA 

5 a 11 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 

 

 

 

GALERINHA DE CRISTO: Nena 

BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Julyana e Ana Flávia 
 



 Quando um pássaro está vi-

vo, ele come formigas. 

Quando o pássaro mor-

re, as formigas o co-

mem. Tempo e circunstâncias podem 

mudar em qualquer minuto. Não desva-

lorize ou machuque algo em sua vida. Você pode ser 

poderoso hoje; mas lembre-se: O tempo é mais pode-

roso que você! Uma árvore faz um milhão de fósforos. 

Mas apenas um fósforo é necessá-

rio para queimar mi-

lhões de árvores. 

Então seja e faça o 

bem. O tempo é co-

mo um rio. Você nun-

ca poderá tocar na mesma água duas vezes, porque 

a água que já passou, nunca pas-

sará novamente. Aproveite cada 

minuto de sua vida e lembre-se: 

Nunca busque boas aparências, 

porque elas mudam com o tempo. 

Não procure pessoas perfeitas, porque elas não exis-

tem. Mas busque acima de tudo,  alguém que saiba o 

seu verdadeiro valor. 

    O Segredo do Crescimento Espiritual 
 
 

 

“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ne-
nhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer 
na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não per-

manecerem em mim.” (João 15:4) 
 

Imagine se eu plantasse uma árvore no meu jardim em 
frente a minha casa, mas depois de um tempo eu deci-
disse que ela ficaria melhor na parte dos fundos. Pas-
sam-se alguns meses e eu volto a plantar a árvore na 
parte da frente da casa. Esta árvore não somente teria 
dificuldades para crescer como lutaria para sobreviver. 
Algumas pessoas são assim com Deus. Decidem ir a 
igreja, ler a Bíblia e orar regularmente. Fazem isso por 
um mês e depois se retiram e desaparecem por alguns 
meses. Então voltam. Depois de um tempo, mais uma 
vez retiram-se para a vida que levavam anteriormente. 
Eventualmente elas voltam. Mas, procedendo assim, 
nunca irão crescer espiritualmente. Jesus falou 
“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. 
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não 
permanecer na videira. Vocês também não podem dar 
fruto, se não permanecerem em mim” (João 15:4). Este 
é o segredo do crescimento espiritual: permanecer. E 
permanecer significa ficar num mesmo lugar. Para os 
que creem, significa manter uma relação inabalável 
com Deus. Significa regularidade, consistência. E resul-
ta na produção de frutos que permanecem. Outra ma-
neira de permanecer é andar com Deus. 1 João 2:6 diz 
“aquele que afirma que permanece nele, deve andar 
como ele andou.” Andar significa estar em constante 
movimento, e isto significa ter tempo para a Palavra de 
Deus e para oração diária. Se você está muito ocupa-
do, acorde mais cedo. Vá para a cama mais cedo. Vo-
cê encontrará tempo para o que é importante. A verda-
deira marca da conversão é o teste do tempo e dos 
frutos em nossas vidas. Você tem produzido frutos es-
pirituais?                           (Extraído: devocionaisdiarios) 

5 de junho 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/2016/06/o-segredo-do-crescimento-espiritual.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/4

