
A
G

E
N

D
A

 

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  
 

 

 

 

 

 
 

 

08 - MARIA APARECIDA TIROLLA  

09 - DANILO JOSÉ RICARDO 

11 - SERGIO ANTONIO M. ALMEIDA 

11 - LUCAS JOHNSON  

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 6 a 12 de setembro 

 
 

 

 

Domingo – 13 de setembro 

 

Todas as crianças estão convidadas a 
participarem com a tia Sheila e a tia 

Pollyana 

     JNI em ação...ABRAÇO GRÁTIS 

Formandas do Curso Retomando sua família 



ERRATA: Devido a um erro da editora, o texto foi 
cortado. Segue continuação... O PONTO NEGRO (autor 

desconhecido) 
 

 Os pontos negros são mínimos em compara-

ção com tudo aquilo de bom que temos diariamente, 
mas são eles que povoam nossa mente. Pense nisso! 

Tire os olhos dos pontos negros de sua vida. Aproveite 
cada bênção, cada momento que o Senhor lhe dá. 

Creia que o choro pode durar até o anoitecer, mas a 

alegria logo vem no amanhecer. Tenha essa FÉ, tran-
quilize-se e seja .... FELIZ 
 

Deus sempre age certo 
 

Certa vez, um homem pediu a 
Deus uma flor e uma borbole-
ta. Mas Deus lhe deu um cac-
to e uma lagarta. O homem 
ficou triste pois não entendeu 
o porquê do seu pedido vir 
errado. Daí pensou: também, 

com tanta gente para atender… E resolveu não ques-
tionar. Passado algum tempo, o homem foi verificar o 
pedido que deixou esquecido. Para sua surpresa, do 
espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das 
flores e a horrível lagarta transformou-se em uma be-
líssima borboleta. Deus sempre age certo. O seu ca-
minho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pare-
ça estar dando tudo errado. Se você pediu a Deus 
uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha a certeza 
de que Ele sempre dá o que 
você precisa, no momento 
certo. Nem sempre o que 
você deseja, é o que você 
precisa. Como Ele nunca 
erra na entrega de seus pe-
didos, siga em frente sem 
murmurar ou duvidar. O espi-
nho de hoje, será a flor de 
amanhã! 

 

 

Menos julgamento, mais amor 
 

“Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoa-
dos, porque muito amou; mas aquele a quem pouco é perdo-
ado pouco ama.” (Lucas 7.47) 

 
Sabe qual é o nosso problema? Sermos santos demais. 

Somos tão perfeitos e tão implacáveis que não admitimos erros 
de espécie nenhuma e em circunstância alguma. Estamos sem-
pre prontos a julgar e avaliar as ações dos outros. “Como isso é 
possível?”, “A igreja não está como antigamente”, “O povo está 
mais preocupado com fama do que adoração”. Frases assim 
povoam as redes sociais. Jesus com toda sua santidade é mais 
acessível e mais misericordioso do que nós. Tenho visto que as 
redes sociais nos últimos dias têm funcionado como espaço 
“quente” de debates. Polêmicas de diversas espécies têm feito 
todo tipo de cristãos apresentarem opiniões que no mínimo jul-
gam ou condenam as ações dos outros. Só me pergunto se Je-
sus agiria assim? Se Ele é nossa inspiração, por que perdemos 
tempo falando da vida dos outros, lançando indiretas e frases 
que condenam as pessoas? Se alguém perguntasse hoje sobre 
o que é ser cristão para um não crente, aposto que ele responde-
ria: “É a pessoa que não pode isso, que condena isso, que não 
faz isso.” Precisamos ser conhecidos não pelo que “não” pode-
mos fazer, mas pela graça e amor. Quando falamos de Jesus, do 
que você lembra? Que Ele morreu na cruz, que amou a todos, 
que teve perdão e misericórdia sobre pecadores. Precisamos ser 
lembrados da mesma maneira. Não acho que devemos ser omis-
sos, mas brigar com ímpios sobre a verdade de Cristo é loucura. 
Os ideais deles são loucura para nós e os nossos para eles. 
Aqueles que não nasceram de novo, não compreendem os nos-
sos valores e princípios. Precisamos ensiná-los sobre o caminho 
que conduz a salvação e a amor de Jesus por eles e depois con-
duzi-los aos ensinamentos que devem obedecer. Temos traçado 
caminhos contrários. Enquanto a igreja de Atos era perseguida, a 
atual persegue o mundo. O pecador não deixará de ser pecador, 
por saber que somos contrários aos erros deles, mas deixará de 
ser transgressor quando conhecer o amor de Jesus que o liberta 
de toda escravidão. Seja misericordioso com o próximo, porque 
embora você se julgue “certinho”, os seus muitos pecados tam-
bém foram perdoados. 

 

6 de setembro 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.belasmensagens.com.br/evangelicas/deus-sempre-age-certo-542.html

