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

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

 Basicamente, a igreja tem muitas responsabilidades, mas uma só missão: a evangelização e o discipulado das nações. Daniel Bacon 

 

 

 

25 - MILTON ROGÉRIO PERES 
25 - JOSÉ MAGALHÃES FILHO 

28 - ELIONE DA SILVA FREITAS 
29 - GABRIELA DINIZ FONSECA 
29 - FÁTIMA CARNELÓS ZANGIROLANI 

31 - WELINGTON DE MATTOS COELHO 

 

25 a 31 de maio 

MINISTÉRIO ESCOLA DOMINICAL - Dia da família e batismo no dia 18/5 

MINISTÉRIO MÃOS ESTENDIDAS - Palestra do Dr. Paulo Nassar no dia  
17/5 

Premiação da corrida da fé - Professores          Juniores - 3º lugar (André) 

Adolescentes - 2º lugar (Vanessa)                   Crianças - 1º lugar (Marisa)   



MISSÕES 
 

 

 Certa vez, 
em uma aldeia, havia 
um rio que ninguém 
ousava tomar banho 
nele, pois era muito 
fundo e a correnteza 
era forte. Um certo dia um garoto aproximou-se do 
rio e resolveu entrar. Em poucos instantes o garoto 
estava gritando por socorro, pois começou a afogar
-se. Toda a aldeia veio para ver o que estava acon-
tecendo, mas ninguém ousou entrar. De repente 
veio uma mulher gritando e chorando pois era o 
seu filho que estava na água... Um homem vendo o 
desespero daquela mãe, resolveu entrar para res-
gatar o garoto, mas impôs uma condição, ele amar-
raria uma corda em sua cintura e as pessoas que 
estavam às margens teriam que segurar a outra 
ponta e puxarem-na assim que ele alcançasse o 
garoto. E, eles aceitaram a proposta. 
 Chegando no meio do rio o homem conse-
guiu agarrar o garoto e gritou para que as pessoas 
os resgatassem puxando a corda, mas a multidão 
que estava à margem discutia de quem era a obri-
gação de segurar a corda. Outros discutiam sobre 
quem pagaria a corda caso ela fosse arrastada jun-
to com aquele homem. Com isso esqueceram-se 
de segurar a corda, e os dois foram vencidos pela 
correnteza... e afogaram-se. Quando deram fé, era 
tarde demais.  
 Este rio representa o mundo, o garoto, as 
pessoas perdidas sem Jesus, o homem que foi res-
gatar representa o missionário, e as pessoas que 
estavam à margem do rio a igreja. Eu não sei onde 
você se encaixa nesta história, mas reflita nela, 
pense sobre o que você tem feito por quem está lá, 
na outra ponta da corda! 
“Missões se faz com os pés dos que vão, com os 
joelhos dos que oram e com as mãos dos que con-
tribuem”. Não com a filosofia dos que discutem. 

                  

             O SENHR DE TUDO 

"Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunci-
ar a tudo o que possui não pode ser meu discípu-

lo" (Lucas 14:33) 

 
Foi George Bernard Shaw quem certa vez disse: "Há 
duas fontes de infelicidade na vida. Uma é não conse-
guir o que se deseja. A outra é conseguir." Essa afir-
mação nos faz lembrar do jovem rico que foi até Jesus 
buscando respostas. Era um homem que, entre os de-
mais, deveria estar satisfeito com tudo. Ele teve grande 
influência e riqueza. No entanto, apesar de todas suas 
realizações, havia algo faltando em sua vida. Ele per-
guntou: "Bom Mestre, o que devo eu fazer para ter a 
vida eterna?" Jesus lhe disse: "Guarde os mandamen-
tos." Jesus não estava dizendo que guardando os Dez 
Mandamentos a pessoa seria salva. Em vez disso, Je-
sus utilizou os Dez Mandamentos como um espelho a 
este homem para mostrar-lhe o seu pecado. O jovem 
respondeu: "A tudo isso tenho obedecido desde a ado-
lescência. Que me falta ainda?" Sobre isso, acho que 
Jesus provavelmente riu. Ele viu o que este homem 
realmente era. Então, disse: "Se você quer ser perfeito, 
vá venda tudo o que tem e dê aos pobres e você terá 
um tesouro no céu; depois venha e me siga."Jesus sa-
bia que o problema com este jovem rico era que suas 
posses tinham possuído a sua alma. De maneira simi-
lar, Jesus facilmente pode dizer algo completamente 
diferente para outra pessoa. O que realmente está 
mantendo alguém afastado de Cristo e impedindo o 
seu progresso espiritual pode variar de pessoa para 
pessoa. Seria muito oportuno que cada um de nós che-
gasse à presença de Jesus e perguntasse: "Senhor, há 
alguma coisa em minha vida atrapalhando minha rela-
ção contigo?" 

                             http://www.devocionaisdiarios.com 

25 de maio de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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http://www.devocionaisdiarios.com/2014/05/o-senhor-de-tudo.html
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