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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 verdade dói apenas uma vez, a mentira dói a cada vez que se lembra dela.   
 
 

 

Devido a um erro de edição, estamos retificando os aniver-

sariantes da semana anterior (19 a 25 de abril) 

 

21 - LAURA CHRISTINI DE M. MOUTINHO 

22 - YURI CARNELOS ZANGIROLANI 

23 - SILVIA IRUEK DOS SANTOS 
24 - ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA 
 

26 - THALITA DAVANZO RODRIGUES 
27- LUCIANA S. DE OLIVEIRA 
29 - ISRAEL DE CASTRO E SOUZA 
1/5 - RUBIA MARA NAKANISHI 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

19 de abril a 2 de maio 

 
 
 
 
 
 

           
Domingo - 3 de maio 

 

Sou de Jesus: Gustavo e Nicole 
Galerinha de Cristo: Rayane 
Discípulos Teus: Renata 

 

 
 
 
 
 
 

  8 – Homens de Honra- Encontro de homens (à confirmar) 
10 – Escola Dominical- Homenagem às mães 
16 – Ministério Somos Um- Jantar Noite Italiana 
23 – Escola Dominical - Tarde Alegre - 13h30 às 16h30 
29 – Escola Dominical - Reunião de professores 



 
 

 

 Acorde pela manhã com um sentimento de gratidão. 

 Dê o melhor de si no seu trabalho. Faça tudo com entusi-

asmo. 

 Elogie todas as boas iniciativas e fique feliz com o suces-

so dos outros. 

 Trate os outros como gostaria de ser tratado. 

 Cultive a espiritualidade. Não ore apenas para pedir coi-

sas. Ore para agradecer e pedir sabedoria e coragem. 

 Gaste menos do que ganha e pague sempre suas contas 

em dia. 

 Sorria. O sorriso custa menos do que a eletricidade e traz 

muito mais luz para a vida. 

 Não tome nenhuma decisão quando estiver cansado e 

nervoso. 

 Respeite todos os seres vivos e tenha um grande amor 

pela natureza. 

 Surpreenda aqueles que você ama com presentes ines-

perados. 

 Faça algo além do que você é obrigado e pago para fa-

zer. 

 Olhe as pessoas nos olhos e faça sempre novos amigos. 

 Trace metas e tenha objetivos. Saiba aonde, como e 

quando quer chegar. 

 Conviva com pessoas bem sucedidas. Não alimente sen-

timentos de derrota e pessimismo. 

 Aproveite bem o tempo. Ele é o bem mais precioso que 

possuímos e não volta mais. 

 Alimente sua vida com muito amor e saiba perdoar sem-

pre. 

 Tenha de si mesmo uma imagem positiva e cultive bons 

sentimentos. 

 Viva a vida com fé. A fé é a luz que nos conduz para o 

Senhor Jesus 
 
Busque o verdadeiro sucesso: “Ajuntai para vós tesouros 
onde nem a traça, nem o tempo, nem os ladrões roubam 
nem arrombam. Pois onde está o vosso tesouro, ali também 
estará o vosso coração”.  
 

Extraído 

             

Um compromisso com Deus 

"Mas o Senhor Deus chamou o homem, pergun-

tando: 'Onde está você?'"(Genesis 3:9) 

Além de caminhar em harmonia com Deus, Amós 3:3 a-

presenta uma outra nuança de significado. Também dá a 

ideia de se manter um compromisso. Você sabia que você 

tem um compromisso com Deus? Você sabe. Está lá, es-

crito na eternidade. Deus quer mesmo se encontrar sem-

pre com você. Eu me pergunto quantas vezes por dia 

Deus quer falar conosco e Ele não pode dizer sequer uma 

palavra, pois estamos ocupados com outras coisas? O 

Senhor poderia dizer: "Faz muito tempo que eu queria 

falar com você, mas você está sempre muito ocupado. 

Nesta manhã eu quis falar com você, mas você não teve 

tempo algum para mim. Você leu jornais, assistiu TV e 

falou ao telefone. Você não leu a Palavra. Você não orou. 

Na hora do almoço eu tentei dizer algo, mas você orou tão 

rápido... mais tarde tentei falar com você novamente, mas 

você tem estado tão ocupado... Você tem um compromis-

so comigo, porque não o cumpre?". Você lembra como 

Adão tinha um compromisso com Deus todos os dias no 

Jardim do Éden? Ele ouvia a voz do Senhor no jardim, no 

frescor da noite. Um dia, Adão perdeu esse compromisso 

por causa do pecado. Deus disse a Adão: "Onde está vo-

cê?" Eu me pergunto se o Senhor diria isso diariamente 

para alguns de nós. "Onde você está? Onde você estava? 

Eu estava te procurando. Eu queria falar com você. Eu 

quero que você caminhe comigo e eu quero caminhar 

contigo." Apenas imagine: o Criador do Universo quer 

passar tempos com você. Existe algum compromisso que 

valha mais a pena manter do que esse?  

                                    www.devocionaisdiarios.com.br 

26 de Abril 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://www.devocionaisdiarios.com/2011/01/um-compromisso-com-deus.html

