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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 

                                               "Nunca digas é impossível. Diz: ainda não fiz" - Provérbio do Japão   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 - DANIEL DE MATTOS 
29 - MARIA APARECIDA DE MOURA DIAS 
01 – KAUAN NASSER DE CASTRO E SOUZA 
04 – GABRIELLY VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS  

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

28 de junho a 4 de julho 

 
 
 
 

 

 
 

Domingo - 5 de Julho 

 

Sou de Jesus: Ana Beatriz e Ana Letícia 

Galerinha de Cristo: Felipe 
Discípulos Teus: Renata 



Uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. 
Sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um 
belo sorriso: " Querida, você poderia dar uma de 
suas maçãs para mamãe?" A menina levanta os o-
lhos para sua mãe durante alguns segundos, e mor-
de subitamente uma das maçãs e logo em seguida a 

outra. A mãe sente seu rosto se esfriar e perde o 
sorriso. Ela tenta não mostrar sua decepção quando 
sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pe-
quena olha sua mãe com um sorriso de anjo e diz: " 
É essa a mais doce." Pouco importa quem você é, 
que você tenha experiência, seja competente ou sá-

bio. Retarde sempre o seu julgamento. Dê aos ou-
tros o privilégio de poder se explicar. Mesmo se a 
ação parece errada, o motivo pode ser bom. 

______________________________________ 
Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma cri-
ança no colo, passou diante de uma caverna e escu-

tou uma voz misteriosa que lá de dentro lhe dizia: 
" - Entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não 
se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma 
coisa: depois que você sair, a porta se fechará para 
sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas 

não se esqueça do principal…" A mulher entrou na 
caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo 

ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e co-
meçou a juntar, ansiosamente, tudo o que podia no 
seu avental. A voz misteriosa falou novamente: " - 
Você só tem oito minutos." Esgotados os oito minu-
tos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, 
correu para fora da caverna e a porta se fechou… 

Lembrou-se, então, de que a criança lá ficara e a 

porta estava fechada para sempre... A riqueza durou 
pouco e o desespero, sempre! O mesmo acontece, 
por vezes, conosco. Temos cerca de oitenta anos 
para viver neste mundo e uma voz sempre nos ad-
verte: "Não esqueça do principal!" E o principal são 
os valores espirituais, a vida, as amizades, o amor! 

Mas a ganância, a riqueza e os prazeres materiais 
nos fascinam tanto que o principal vai ficando sem-
pre de lado.  Que jamais nos esqueçamos de que a vida, 

neste mundo, passa breve e que a morte chega inespera-
damente. E, quando a porta desta vida se fechar para 
nós, de nada valerão as lamentações. 
Não nos esqueçamos, pois, do principal! 

Um lugar real para as pessoas 
 

"Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a 

pátria celestial. Por essa razão Deus não se envergonha de 

ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cida-

de." (Hebreus 11:16) 

A Bíblia tem muito a dizer sobre como é o paraíso. Primeiro, 

o céu é um local. Jesus falou aos discípulos: “[...] Vou prepa-

rar-lhes lugar” (João 14:2). O céu é um lugar real para pesso-

as reais e quando chegarmos lá será maravilhoso e fantásti-

co. A Bíblia usa algumas palavras para descrever o céu, in-

cluindo “Paraíso”. Jesus falou ao ladrão na cruz que se arre-

pendeu: “Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no paraí-

so" (Lucas 23:43). O Paraíso ao qual Jesus se referia, literal-

mente falando, era uma palavra utilizada na época do primei-

ro século para se referir ao jardim de um rei. É difícil imaginar 

quão esplêndido e luxuoso isso poderia parecer nos dias de 

hoje. Se você é uma pessoa relativamente pobre e lhe fosse 

concedido o privilégio de ir a um jardim real você se impres-

sionaria com suas riquezas e perfumes. Então, “Paraíso” é 

um ponto de referência para as pessoas. Embora limitado, 

ele nos dá um senso de como o céu irá superar nossos senti-

dos. O Apóstolo Paulo teve uma experiência de ter sido leva-

do para o céu, em vida e depois voltado para a terra. Ao des-

crever sua experiência ele falou que "foi arrebatado ao paraí-

so e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é per-

mitido falar" (2 Coríntios 12:4). O céu será melhor do que 

qualquer coisa que possamos imaginar e as Escrituras nos 

dão descrições e pistas de como será. O que isso significa 

para nós? Se temos o espírito celestial, isso afetará a forma 

como vivemos na terra. E se isso não está afetando a forma 

como vivemos na terra, como poderíamos estar realmente 

preocupados com o céu? 
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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/2015/06/um-lugar-real-para-as-pessoas.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/11/16
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/12

