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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 (3321-6969 / 9943-6463) 

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 

                                 “"Grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos” 

               REUNIÃO DE HOMENS - 4 /12 - SEXTA-FEIRA 

             REUNIÃO DE MULHERES - 5/12 - SÁBADO 

 

 

 

06- APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA 

06 – EDER CASTILHO 
07- TATIANE AQUINO RODRIGUES 

07- MARIA JOSÉ OLIVEIRA 
08- PATRICIA MARTINS ALMEIDA 

08- RODRIGO DE CAMARGO SANT'ANA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

6 a 12 de dezembro 

 

 

PARA ALMOÇO DE CONFRATERNI-

ZAÇÃO NO RESTAURANTE BOM 

PEIXE 

 



 
A Lenda do Rito de Passagem da Juventude dos   

Índios Cherokees  
 
O pai leva o filho para a 
floresta durante o final da 
tarde, venda-lhe os olhos 
e deixa-o sozinho. O filho 
se senta sozinho no topo 
de uma montanha toda a 
noite e não pode remover 
a venda até os raios do 
sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por 
socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, 
será considerado um homem. Ele não pode contar a 
experiência aos outros meninos porque cada um deve 
tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o 
medo do desconhecido. O menino está naturalmente 
amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. 
Os animais selvagens podem, naturalmente, estar ao 
redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo.  
Os insetos e cobras podem vir picá-lo.. Ele pode estar 
com frio, fome e sede. O vento sopra a grama e a ter-
ra sacode os tocos, mas ele se senta estoicamente, 
nunca removendo a venda. Segundo os Cherokees, 
este é o único modo dele se tornar um homem.  
Finalmente... Após a noite horrível, o sol aparece e a 
venda é removida. Ele então descobre seu pai senta-
do na montanha perto dele.Ele estava a noite inteira 
protegendo seu filho do perigo. Nós também nunca 
estamos sozinhos! Mesmo quando não percebemos 
DEUS está olhando para nós, 'sentado ao nosso la-
do'. Quando os problemas vêm, tudo que temos a 
fazer é confiar que ELE está nos protegendo.  
Se você gostou desta história, repasse-a.  
E  evite tirar a sua venda antes do amanhecer...  
 
Moral da história:  
Apenas porque você não vê Deus, não significa que 
Ele não esteja conosco. Nós precisamos caminhar 
pela nossa fé, não com a nossa visão material. 
 
 

 

 

 

 

 

SOMOS FILHOS DE DEUS 
 

Receber  a Jesus e crer nele é um ato de fé. Jesus por amor a 

nós morreu na cruz do Calvário para nos perdoar e limpar 

todos os nossos pecados. "Quem crê nele não é condenado, 

mas quem não crê já está condenado, porque não creu no 
nome do Unigênito Filho de Deus" (João 3:18). Receber a 

Jesus é aceitar o dom que Ele quer me dar;  Ele quer me dar 

salvação e vida eterna. Jesus é o único que pode nos dar sal-

vação verdadeira, a paz, a alegria e a esperança. Crer em seu 

nome, é aceitar tudo o que Jesus é.  Crer que posso ser trans-

formado milagrosamente. Crer que ele é o Senhor e Rei do 

universo e que se eu o aceito Ele é o Senhor e Rei da minha 

vida. Crer que sem Ele a vida não tem sentido  e que não  

vale a pena.  A todos aqueles que O recebem e creem, é lhes 

dado o privilégio de receber uma nova natureza, a de serem 

filhos de Deus. Quando creio  em Jesus e o recebo como o 
meu Salvador, começo uma nova vida, um novo relaciona-

mento com Deus, e por meio da Sua Palavra, começo a cres-

cer no conhecimento do Pai e do Filho, com a ajuda do Espí-

rito Santo.  Em certo sentido somos todos criaturas de Deus.  

Mas a filiação divina (os direitos dos filhos de Deus) só tem 

quem  recebe e crê em Jesus. No momento que nós confessa-

mos nossos pecados e aceitamos Jesus como nosso Senhor e 

Salvador passamos da morte para a vida (João 5:24), de fi-

lhos das trevas para filhos da luz. Deus dá o Espírito Santo 

para comunicar esta vida nova e santa aos Seus verdadeiros 

filhos, e o Espírito Santo, vem viver em nossos corpos físicos 

quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. A recom-
pensa de ser um filho de Deus é imensurável. Como filhos de 

Deus, fazemos parte de Sua família (a igreja), temos como 

promessa um lar no céu e recebemos o direito de nos aproxi-

mar de Deus em oração como o nosso Pai. 

 

Rev. Eloi Moutinho 

 

6 de dezembro 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 

http://ilustracoesbiblicas.blogspot.com/2009/03/lenda-do-rito-de-passagem-da-juventude.html
http://ilustracoesbiblicas.blogspot.com/2009/03/lenda-do-rito-de-passagem-da-juventude.html

