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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

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  

Marisa Nemoto 

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

         “Um dos segredos da vida é fazer degraus com as pedras em que tropeçamos.” 
 

 

 

 

 

 
 

 

23 - SOFIA MOREIRA ROSSETI 

24 – NATÁLIA PINE ALVES 

25 - DARCI R. BIRELLO 

27 - ANTÔNIO TENÓRIO DE ALMEIDA 

28 - RAYANE KELLY LEANDRO DA SILVEIRA 

29- GABRIELLE SANTOS MAIA DE OLIVEIRA 

 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 23 a 29 de agosto 

 

 
 

Domingo – 30 de agosto 

Sou de Jesus: Stephanie e Carolina 

Galerinha de Cristo: Valéria 

 
 

EM SETEMBRO TEM... 

 

13 - MNI – Culto Oferta de Alabastro - 20 hrs  

19 - Casal – Noite Tropical 

20 - MED – Almoço da Família  

25 - Encontro dos Homens 

26 - JNI – Noite da Primavera  



                               

                   SABOREIE SEU CAFÉ!! 
 

Um grupo de ex-alunos, todos muito bem estabelecidos pro-

fissionalmente, se reuniu para visitar um antigo professor da 

universidade. Em pouco tempo, a conversa girava em torno 

de queixas de estresse no trabalho e na vida como um todo. 

Ao oferecer café aos seus convidados, o professor foi à 

cozinha e retornou com um grande bule e uma variedade de 

xícaras - de porcelana, plástico, vidro, cristal; algumas sim-

ples, outras caras, outras requintadas; dizendo a todos para 

se servirem. Quando todos os estudantes estavam de xíca-

ras em punho, o professor disse: 

‘Se vocês repararem, pegaram todas as xícaras bonitas e 

caras, e deixaram as simples e baratas para trás. Uma vez 

que não é nada anormal que vocês queiram o melhor para 

si, isto é a fonte dos seus problemas e estresse. Vocês po-

dem ter certeza de que a xícara em si não adiciona qualida-

de nenhuma ao café. Na maioria das vezes, são apenas 

mais caras e, algumas vezes, até ocultam o que estamos 

bebendo. O que todos vocês realmente queriam era o café, 

não as xícaras, mas escolheram, conscientemente, as me-

lhores xícaras... e então ficaram todos de olho nas xícaras 

uns dos outros.’ 

Agora pensem nisso: 

‘A Vida é o café, e os empregos, dinheiro e posição social 

são as xícaras. Elas são apenas ferramentas para sustentar 

e conter a Vida... E o tipo de xícara que temos não define, 

nem altera, a qualidade de Vida que vivemos. Às vezes, ao 

concentrarmos-nos apenas na xícara, deixamos de sabore-

ar o café que 

Deus nos deu.’ 

Deus coa o 

café, não as 

xícaras...” 

SABOREIE O 
SEU CAFÉ! 
 

 

Deixe Que a Palavra lhe Modifique 
 

"A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz 
que clareia o meu caminho." (Salmos 119:105) 

 
Hoje em dia as pessoas tentam mudar a Palavra de Deus para 
que ela caiba em seu estilo de vida ou para que dê embasa-
mento a coisas que decidiram fazer, mas não é assim que fun-
ciona. O Salmo 19:8 diz: "Os preceitos do Senhor são justos 
[...]". Na língua original, este versículo significa que a Palavra 
de Deus estabelece o caminho certo para seguirmos. Não te-
mos que nos perder na névoa da opinião humana ou deixar 
que as nossas emoções inconstantes nos desviem do caminho. 
Em vez disso, temos um guia seguro: a Palavra de Deus. 
 
É por isso que é importante lermos os livros da Bíblia capítulo 
por capítulo, versículo por versículo. E se você chegar a um 
versículo da Bíblia com o qual você não concorde, mude a sua 
opinião. É simples assim. O objetivo é conformar o seu pensa-
mento com o que a Bíblia ensina e não o contrário. Romanos 
12:2 nos diz que somos transformados pela renovação das 
nossas mentes. 
 
Então, quando você ler a Palavra de Deus, faça a si mesmo 
perguntas como: "Existe algum pecado identificado aqui que 
devo evitar?"; "Há uma promessa aqui da qual devo me apro-
priar?"; "Existe uma vitória a ganhar?"; "Existe uma bênção 
para desfrutar?" Entenda o versículo contextualmente, porque 
às vezes as pessoas tomam versículos fora de contexto. Enten-
da o versículo em seu idioma original. Certifique-se de que a 
tradução que você está lendo é precisa. Certifique-se de ter 
entendido o que o versículo está realmente dizendo. 
 
E tendo concluído que o que você acredita é diferente do que a 
passagem ensina, mude o seu pensamento. A Palavra de Deus 
é reta e se você não está alinhado a ela, então quem está erra-
do é você. Sendo assim, permita que a Palavra de Deus lhe 
modifique. 
 

www.devocionaisdiarios.com.br 
 

23 de agosto 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 

http://marcioandreibon.blogspot.com.br/2015/04/saboreie-seu-cafe.html
http://www.devocionaisdiarios.com/2015/08/deixe-que-palavra-lhe-modifique.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/19
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12

