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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 

         “Uma pedra intransponível para o pessimista, é uma pedra de apoio para o otimista."- Eleanor Roosevelt  
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Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 30 de agosto a 5 de setembro 

 

 
 

 

Domingo – 6 de setembro 

 

Sou de Jesus: Gustavo e Nicole 
Galerinha de Cristo: Noemi 

Discípulos Teus: Renata 

 
 

No dia 22 de agosto aconteceu a formatura do curso 
Casados Para Sempre. 



  O PONTO NEGRO 

(autor desconhecido) 

  
Certo dia, um professor chegou na sala de aula e dis-

se aos alunos para se prepararem para uma prova-
relâmpago. Todos acertaram suas filas, aguardando 

assustados o teste que viria. 
O professor foi entregando, então, a folha da prova 

com a parte do texto virada para baixo, como era de 
costume. Depois que todos receberam, pediu que des-

virassem a folha. Para surpresa de todos, não havia 

uma só pergunta ou texto, apenas um ponto negro, 
no meio da folha. O professor, analisando a expressão 

de surpresa que todos faziam, disse o seguinte:  
- Agora, vocês vão escrever um texto sobre o que es-

tão vendo. Todos os alunos, confusos, começaram, 

então, a difícil e inexplicável tarefa. Terminado o tem-
po, o mestre recolheu as folhas, colocou-se na frente 

da turma e começou a ler as redações em voz alta. 
Todas, sem exceção, definiram o ponto negro, tentan-

do dar explicações por sua presença no centro da fo-
lha. Terminada a leitura, a sala em silêncio, o profes-

sor então começou a explicar: 

- Este teste não será para nota, apenas serve de lição 
para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha 

em branco. Todos centralizaram suas atenções no 
ponto negro. Assim acontece em nossas vidas. Temos 

uma folha em branco inteira para observar e aprovei-

tar, mas sempre nos centralizamos nos pontos negros. 
A vida é um presente de DEUS dado a cada um de 

nós, com extremo carinho e cuidado. Temos motivos 
para comemorar sempre. A natureza que se renova, 

os amigos que se fazem presentes, o emprego que 
nos dá o sustento, os milagres que diariamente pre-

senciamos. No entanto, insistimos em olhar apenas 

para o ponto negro! O problema de saúde que nos 
preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil 

com um familiar, ou a decepção com um amigo, é 
ponto negro. 
 

 

Alguém para mostrar-lhes o caminho 

"Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E co-

mo crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvi-

rão, se não houver quem pregue?" (Romanos 10:14) 

Em Atos 8:26-40 encontramos a história de um oficial da Etió-

pia. Como tesoureiro da rainha, ele era um homem poderoso, 

que tinha viajado com uma comitiva. Ele foi para Jerusalém 

em busca de Deus, mas, ao invés disso, só encontrou morte 

e religião sem vida. No entanto, enquanto estava lá, ele obte-

ve um rolo do livro de Isaías. E enquanto viajava através do 

deserto, lendo em voz alta sobre o sofrimento do Messias, 

Deus enviou Filipe para ir até ele e compartilhar o evangelho. 

Filipe o viu lendo Isaías, caminhou até ele e disse: "O senhor 

entende o que está lendo?" (versículo 30). O homem disse: 

"Como posso entender se alguém não me expli-

car?" (versículo 31). Filipe subiu na carruagem, pegou o livro, 

disse-lhe o que significava e direcionou-o a Jesus. E antes 

que o dia terminasse, aquele homem havia se tornado um 

crente e retornou para o seu país com alegria no coração. 

Isso é o que as pessoas hoje em dia ainda procuram: alguém 

que lhes mostre o caminho. Há uma coisa comum entre cris-

tãos e não-cristãos: ambos são sedentos pelo evangelho. 

Cristãos são sedentos por evangelizar e não-cristãos são 

sedentos para serem evangelizados. Mas acho que alguns 

cristãos desistem muito facilmente de sua tarefa. Quando 

perguntamos a alguém se já ouviu falar sobre Jesus, ou se 

convidamos alguém para a igreja e ele diz que não, desisti-

mos muito facilmente. Em vez disso, tente perguntar: "Bem, 

por que você disse isso? Você teve uma experiência ruim na 

igreja?" 

Deus escolheu principalmente pessoas para alcançar pesso-

as. Então, envolva-as; e, mais importante ainda, continuem 

orando por elas. Dê-lhes uma chance e você vai descobrir 

que alegria é, falar para os outros sobre Jesus. 

30 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://www.devocionaisdiarios.com/2015/08/alguem-para-mostrar-lhes-o-caminho.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/8

