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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

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) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

"A vida é mais simples do que a gente pensa; basta aceitar o impossível, dispensar o indispensável e suportar o intolerável."  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21- CARLA KARINA DE LIMA OLIVEIRA 
21- LETÍCIA THAÍS ANTUNES  
27 - SILMARA APARECIDA PEREIRA 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

21 a 27 de junho 

 
 
 

 
 

Domingo - 28 de junho 

 

Sou de Jesus: Vera e Fátima 
Galerinha de Cristo: Beth 

Discípulos Teus: Dalcimar 



 Era uma vez um rapaz que ia muito na escola. Suas notas e o 

comportamento eram uma decepção para seus pais que, como 

bons cristãos, sonhavam em vê-lo formado e bem sucedido. 

Um belo dia, o bom pai lhe propôs um acordo: -Se você, meu 

filho, mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conse-

guir ser aprovado no vestibular para a Faculdade de Medicina, 

lhe darei então um carro de presente. Por causa do carro, o 

rapaz mudou da água para o vinho. Passou a estudar como 

nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, 

mas tinha uma preocupação. Sabia que a mudança do rapaz 

não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do inte-

resse em obter o automóvel. O rapaz seguia os estudos e a-

guardava o resultado de seus esforços. O grande dia chegou! 

Fora aprovado para o curso de Medicina. O pai convidou a fa-

mília e os amigos para uma festa de comemoração. Na festa o 

pai elogiou o resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos 

uma caixa de presente, Crendo que ali estavam as chaves do 

carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Para sua surpresa 

era uma BÍBLIA. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e 

nada disse. A partir daquele dia, o silencio e distancia separa-

vam pai e filho. O jovem se sentia traído e, agora, lutava para 

ser independente. Deixou a casa dos pais e foi morar no Cam-

pus da Universidade. Raramente mandava notícias à família. O 

tempo passou, ele se formou conseguiu um emprego em um 

bom hospital e se esqueceu completamente do pai. Todas as 

tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um 

dia o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu: 

FALECEU. No enterro, a mãe entregou ao filho, indiferente, a 

BÍBLIA que tinha sido o último presente do pai e que havia sido 

deixada para trás. De volta à sua casa, o rapaz, que nunca 

perdoara o pai, quando colocou o livro numa estante, notou que 

havia um envelope dentro Dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta 

e um cheque. A CARTA DIZIA: "Meu querido filho, sei o quanto 

você deseja ter um carro Eu prometi e aqui está o cheque para 

que você escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz 

questão de lhe dar um presente ainda melhor: A BÍBLIA SA-

GRADA. Nela aprenderás o AMOR A DEUS e a fazer o bem, 

não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever 

de consciência". Corroído de remorso, o filho caiu em profundo 

pranto.E A CARTA FINALIZAVA ASSIM: "Como é triste a vida 

dos que não sabem perdoar. Isso leva a erros terríveis e a um 

fim ainda pior. Antes que seja tarde, perdoe aquele a quem 

você pensa ter lhe feito mal. Talvez se olhar com cuidado, vai 

ver que há também um cheque escondido". 

Poder para um propósito 

 

Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre 
vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda 

a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." (Atos 1:8) 

 Quando Alfred Nobel descobriu um elemento explo-
sivo mais forte do que tudo que o mundo conhecia na épo-
ca, ele pediu a um amigo, estudioso de grego, uma palavra 
que expressasse o significado dessa força explosiva. A pala-
vra grega foi dunamis, e Nobel deu a sua invenção o nome 
"dinamite". 
 Dunamis é a mesma palavra que Jesus usou quan-
do disse a Seus apóstolos: "Mas receberão poder quando o 
Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemu-
nhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os 
confins da terra" (Atos 1:8). Noutras palavras: "Vocês rece-
berão um poder explosivo quando o Espírito Santo descer 
sobre vocês". 
 Pense em como esse poder transformou os crentes 
do primeiro século. Antes do Pentecoste, Simão Pedro não 
conseguiu erguer-se em defesa de sua fé quando lhe per-
guntaram se era seguidor de Jesus. Depois que o poder do 
Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, Pedro ergueu-
se e pregou ousadamente o evangelho, o que resultou em 
3.000 pessoas salvas. Depois que Saulo de Tarso se tornou 
crente na estrada para Damasco, Deus levou Ananias a orar 
por ele e ir até ele. Ele então ficou cheio do Espírito Santo e, 
daquele momento em diante, proclamou Cristo nas sinago-
gas. Isso é poder com propósito. Não é poder para ficar lou-
co nem poder para fazer coisas malucas. É poder de teste-
munhar... poder para ter coragem de falar aos outros sobre 
Jesus Cristo... poder de contar às pessoas o que Jesus fez 
por você. 
 Você tem esse poder na sua vida? Sente que falta 
algo em sua caminhada espiritual? Então você, amigo, é 
candidato a receber o poder do Espírito Santo. 
 

21 de junho de 2015 

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 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/1/8

