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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 

“PASSAMOS A VIDA PROCURANDO EM PESSOAS O QUE SÓ ENCONTRAMOS EM DEUS” 

               REUNIÃO DE HOMENS — 18 DE SETEMBRO 

 

 

04- GRACIELLA ZOCATELLI 

06- VALÉRIA B. S. A. ALVES DE CASTRO 

10 – ELIZABETE LOURENÇO OLIVEIRA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

4 a 10 de outubro 

17 – Culto Infantil 

24 e 25 – Encontro de casal 

31 – Confraternização dos professores - MED 

REUNIÃO DE MULHERES — 26 DE SETEMBRO 



Um jovem foi se candidatar a um alto cargo em uma grande empre-
sa . Passou na entrevista inicial e estava indo ao encontro do dire-
tor para a entrevista final. O diretor viu seu CV, era excelente. E 
perguntou-lhe: - Você recebeu alguma bolsa na escola? - o jovem 
respondeu - Não. - Foi o seu pai que pagou pela sua educação? - 
Sim - respondeu ele. - Onde é que seu pai trabalha? - Meu pai faz 
trabalhos de serralheria. O diretor pediu ao jovem para mostrar 
suas mãos. O jovem mostrou um par de mãos suaves e perfeitas. - 
Você já ajudou seu pai no seu trabalho? - Nunca, meus pais sem-
pre quiseram que eu estudasse e lesse mais livros. Além disso, ele 
pode fazer essas tarefas melhor do que eu. O Diretor lhe disse: - Eu 
tenho um pedido: quando você for para casa hoje, vá e lave as 
mãos de seu pai. E venha me ver amanhã de manhã. O jovem 
sentiu que a sua chance de conseguir o trabalho era alta! Quando 
voltou para casa, ele pediu a seu pai para deixá-lo lavar suas mãos. 
Seu pai se sentiu estranho, feliz, mas com uma mistura de senti-
mentos e mostrou as mãos para o filho. O rapaz lavou as mãos de 
seu pai lentamente. Foi a primeira vez que ele percebeu que as 
mãos de seu pai estavam enrugadas e tinham muitas cicatrizes. 
Algumas contusões eram tão dolorosas que sua pele se arrepiou 
quando ele a tocou. Esta foi a primeira vez que o rapaz se deu 
conta do significado deste par de mãos trabalhando todos os dias 
para pagar seus estudos. As contusões nas mãos eram o preço 
que seu pai teve que pagar por sua educação, suas atividades 
escolares e seu futuro. Depois de limpar as mãos de seu pai, o 
jovem ficou em silêncio organizando e limpando a oficina do pai. 
Naquela noite, pai e filho conversaram por um longo tempo. Na 
manhã seguinte, o jovem foi encontra-se com o Diretor. 
O diretor percebeu as lágrimas nos olhos do moço quando ele per-
guntou: - Você pode me dizer o que você fez e aprendeu ontem em 
sua casa? O rapaz respondeu: - Lavei as mãos de meu pai e tam-
bém terminei de limpar e organizar sua oficina. Agora eu sei o que 
é valorizar, reconhecer. Sem meus pais, eu não seria quem eu sou 
hoje... Por ajudar o meu pai agora eu percebo o quão difícil e duro é 
para conseguir fazer algo sozinho. Aprendi a apreciar a importância 
e o valor de ajudar a família. O diretor disse:  - Isso é o que eu pro-
curo no meu pessoal. Quero contratar uma pessoa que possa apre-
ciar a ajuda dos outros, uma pessoa que conhece os sofrimentos 
dos outros para fazer as coisas, e que não coloca o dinheiro como 
seu único objetivo na vida. Você está contratado. Uma criança que 
tenha sido protegida e habitualmente dado a ela o que quer, desen-
volve uma mentalidade de "Tenho direito" e sempre se coloca em 
primeiro lugar. Ignora os esforços de seus pais. Se somos esse tipo 
de pais protetores, estamos realmente demonstrando amor ou esta-
mos destruindo nossos filhos? O mais importante é que a criança 
aprenda a apreciar o esforço e ter a experiência da dificuldade, 
aprendendo a capacidade de trabalhar com os outros para fazer as 
coisas. 
 
 

(Tradução da postagem de Adri Gehlen Korb) 
 

 

 

O IMPOSSÍVEL NÃO EXISTE 

 
Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as 

suas promessas".Lc. 1:37 

"Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus". - 

Lucas 18:27 

O Apóstolo Paulo afirmou: "Tudo posso naquele que me forta-

lece"(Fil. 4:13). Ele sabia o que estava falando, passou por 

duras provas, porém o Senhor o livrou de todas: "Cinco vezes 

recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um; fui 

três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em 

naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem 

do mar; em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em 

perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em peri-

gos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no de-

serto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos; em 

trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes; em fome e se-

de, em jejuns muitas vezes; em frio e nudez." II Coríntios 

11:24-27. Não podemos desanimar jamais diante dos proble-

mas, adversidades e vicissitudes da vida! Tudo o que temos 

que fazer é clamar a Deus por socorro, é colocar a nossa fé 

em ação, e as impossibilidades se derreterão como gelo di-

ante dos nossos olhos! "Clama a mim, e responder-te-ei, e 

anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes (Jr. 

33:3). Não há problema que não tenha solução. Não há pro-

blema maior do que o poder de Deus. Ele é refúgio e fortale-

za na hora da angústia. Ele é abrigo seguro, pelo que não 

temos que temer a tempestade. Ele faz cessar o vendaval e a 

procela! Despedaça a lança, quebra o jugo, põe em fuga o 

inimigo... Nada Lhe poderá resistir... "Entrega o teu caminho 

ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará" (Salmo 37:5). Não 

há problema que não tenha solução. Os problemas da vida 

não são nada diante da grandeza e do poder de Deus. Não 

desanimes; não temas, e nem te espantes! Você tem um 

Deus que tudo pode e para Ele não há impossíveis.  

        Boa Semana......Rev. Eloi Moutinho 

 

4 de outubro 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


