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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) 

 

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 

                                                        “O poder da oração está em que a ouve, não em quem a faz”            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25/8 - DARCI BIRELO 

31 – NICOLAS TAKESHITA 

01 - MARIANA BELUFE 

01 - FABIANO NAKANISHI 

03 - THIAGO LEITE  

31 de agosto a 6 de setembro 



 Um homem muito rico parecia ter uma vida muito 
boa, a vida que qualquer pessoa pediria a Deus. Ele tinha 
um filho pequeno, seu único filho, futuro herdeiro. Ele queria 
incutir naquele menino desde pequeno o desejo pelo status, 
aquela valorização das coisas, do dinheiro, das terras, das 
casas, propriedades. Enfim, sobre os bens realmente valio-
sos da vida. E disse ao seu filho: 
- Meu filho, hoje nós vamos viajar para a fazenda de um 
primo meu que é muito rico, e naquela fazenda moram tam-
bém pessoas muito pobres e nós vamos passar um final de 
semana diferente. Ficaremos hospedados na casa da famí-
lia mais pobre da fazenda. Eu quero que você veja o quê é 
riqueza e o que é pobreza e aprenda a valorizar as coisas. 
Quando chegaram à fazenda, foram recebidos na casa sede 
pelo primo milionário, que logo em seguida os levou para a 
casa mais pobre do lugar. Era uma casa de barro batido 
feita com pau-a-pique, o telhado era feito de capim, o chão 
a terra bruta e o forno era a lenha. O dono da casa morava 
ali com sua mulher, mais quatro filhos e quatro cachorros. 
Foi naquele lugar muito humilde que passaram o fim de 
semana. Não tiveram nenhuma facilidade, do mesmo modo 
que aquela família vivia o homem muito rico e seu filho tam-
bém viveram. Terminado o final de semana, o menino se 
despediu dos quatro amiguinhos e o pai milionário se des-
pediu do pobre colono. E eles voltaram para a vida na cida-
de. Foi quando o pai perguntou para o filho: 
- E então meu filho, o quê você achou do nosso final de 
semana? 
E o menino disse: 
 -Muito boa, papai! 
- Viu só meu filho! Você viu a diferença entre viver na rique-
za e viver na pobreza? 
- Vi sim, papai. 
- E o quê foi que você aprendeu, meu filho? 
- Papai, eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles 
têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança até o meio 
do jardim, e eles têm em frente da casa um riacho que não 
dá para ver o fim. Papai, eu vi que nós temos uma varanda 
coberta e iluminada com lâmpadas, e eles têm as estrelas e 
a lua. O quintal da nossa casa vai até a rua, mas o deles é 
uma floresta inteira, que não tem fim. E quando o menino 
disse isso o pai ficou olhando surpreso, e o menino conclu-
iu: - Obrigado papai, por me mostrar o quanto nós somos 
pobres! 
 Com as palavras daquele menino, o homem rico 
parou para pensar: qual era a verdadeira riqueza e qual era 
a verdadeira pobreza? Quem era mais feliz? E você, o que 
acha? Pare e pense!!! 

Devemos Lembrar 

 

"E, tendo dado graças, partiu-o e disse: 'Isto é o meu corpo, que 
é dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim'. Da 
mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: 'Este 
cálice é a nova aliança no meu sangue; façam isto, sempre que 
o beberem, em memória de mim'. Porque, sempre que comerem 
deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do 
Senhor até que ele venha."  (1 Coríntios 11:24-26) 

 
 Quando observamos a Comunhão que Paulo des-
creve em 1 Coríntios 11:23-30, na mesa da última ceia, há 
três coisas que devemos lembrar: 
 
 Primeiro, devemos olhar para trás. Participamos da 
comunhão em memória de Cristo (versículo 24). Além do 
significado de comunhão em si, ela também fala de intimida-
de e amizade. Então olhamos para trás. Olhamos para a 
cruz. Lembramos o que Cristo fez por nós. E somos lembra-
dos do Seu amor por nós. 
 
 Segundo, devemos olhar para frente. As Escrituras 
dizem para fazermos isso "até que ele venha" (versículo 26). 
A primeira vez que Jesus veio à terra, veio como o servo so-
fredor. Da próxima vez ele virá como Rei. A Comunhão tam-
bém nos lembra que Jesus virá novamente. 
 
 Terceiro, devemos olhar para nós mesmos. Deve-
mos pedir ao Espírito Santo que nos mostre as áreas das 
nossas vidas que não agradam a Deus (versículo 28). Quan-
do conhecemos essas áreas, nos arrependemos dos peca-
dos produzidos por elas. Não fazer isso e ainda fazer parte 
da Comunhão é o mesmo que beber veneno ao invés do 
vinho. É beber para sua própria condenação, sem discernir o 
corpo do Senhor (versículo 29). 

 
 Então venha à mesa da Comunhão com alegria. 
Venha com reverência, venha com honestidade. 
 
                                        www.devocionaisdiarios.com.br 

31 de agosto 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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As panquecas estão 

à venda para ajudar 

na viagem. 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/08/devemos-lembrar.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/11/24-26
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