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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 

        “Missionários são como árvores frutíferas plantadas em um oásis no deserto, sempre prontos a servirem aos que tem sede e fome em momentos de desespero.” Edson Batista            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

08 - MARIA AP.ARECIDA TIROLLA RODRIGUES 

09 - DANILO JOSÉ RICARDO 

10 - LUCIANE VALERIA MIRANDA 
11 - SERGIO ANTONIO M. ALMEIDA 

11 - LUCAS JOHNSON  

13 - ANTONIO CARLOS FERREIRA (CARLINHOS) 

13 - RAQUEL CRISTINA ELEUTÉRIO DE REZENDE 

7 a13 de setembro 

Atualização dos 

aniversariantes . 

CONFIRA SEU NOME 

NA LISTA NO EDITAL 

No dia 30 de agosto aconteceu a formatura do Curso Casados para Sempre. 

Um evento realizado pelo Ministério de Casais Somos Um.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFotos de Kamilla Mattos 



 
A velhice e os bons frutos 

 

“O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se mediante 

uma vida justa.” Provérbios 16:31 

 
Como encontramos nas passagens bíblicas, a idade é um pre-

sente que recebemos de Deus. Com o passar dos anos, vive-

mos, erramos e aprendemos a nos levantar e sempre dispostos 

a enfrentar as adversidades que nos são impostas pelo tempo. 

A palavra de Deus nos encoraja a prosseguir, sabemos que nos 

é imputada uma missão, na qual às vezes acreditamos ser de-

legada para os mais jovens. A velhice passa a ser apenas uma 

palavra para definir um período de tempo, pois não designa o 

espírito, uma vez que aquele que traz dentro de si o desejo de 

viver a verdadeira vida (que é Jesus) tem a juventude eterniza-

da no olhar, no sorriso, e em gestos de amor, dando testemu-

nhos todos os dias. Como o salmista afirma no Salmo 92:14 

“Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e 

verdejantes”, não se deve permitir que a árvore viçosa e ver-

dejante torne-se seca e sem vida, para isto é necessário que se 

regue com a palavra de Deus, para que possa dar frutos. É 

preciso levar aos corações aflitos, amargurados, solitários e 

esquecidos, uma palavra de esperança e esta só encontramos 

em Jesus. Ele é o caminho, que nos leva a uma vida de paz de 

espírito e de vida eterna, afinal nossos dias na terra são abrevi-

ados, mas no Reino de Deus são eternos. No Salmo 1, afirma 

que aquele que guarda a palavra de Deus em seu coração e 

nela medita dia e noite, será como árvore plantada a beira de 

ribeiros, cujas as folhas não murcham e dão seu fruto no tempo 

certo. O tempo é agora, não se deixe intimidar com os cabelos 

brancos e com os conceitos de que seu tempo passou, visto 

que o tempo somente passará para aqueles que desistem da 

caminhada, no entanto vocês que trazem Jesus em suas vidas 

são como o fruto amadurecido pronto para ser apreciado e sa-

boreado. Não deixem seu fruto cair ao chão. Alimentem os que 

necessitam conhecer as boas novas de Jesus e compartilhem 

com os mais jovens suas experiências, não temendo em darem 

conselhos, mesmo sabendo que muitas vezes serão ignorados 

ou esquecidos, apenas cumpram os mandamentos do Senhor e 

compartilhem suas vidas com os que ainda estão aprendendo a 

viver. Não sejam somente o sal da terra, contudo sejam o fruto 

bom que alimenta os famintos, muitos os que carecem do evan-

gelho de Jesus. 

 

Preparando-se para o Céu 
"Mas acumulem para vocês tesouros no céu..." (Mateus 6:20) 

O céu é o lugar de cada cristão no futuro e eu quero saber, 

você está preparado? Você está realmente pronto para ir? Não 

quero dizer apenas que você tem a esperança do céu. Isso é 

apenas uma parte. Confiar em Cristo significa também reco-

nhecer que a sua vida na terra deve contar para alguma coisa e 

que você deve acumular tesouros para si mesmo no céu. 

Cada coisa que você tem na terra será deixada para trás. Mas 

Jesus nos disse que se fôssemos sábios: "Acumularíamos para 

nós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, 

e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde esti-

ver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." (Mateus 

6:20-21). Isso significa que, como cristãos, um dia recebere-

mos recompensas para o nosso serviço fiel ao Senhor. 

O que você está fazendo por Cristo? Você usa os dons que Ele 

lhe deu? Você está servindo a Ele? 

Tenho compreendido que a maneira de viver a maior e melhor 

vida neste mundo é sendo mais preocupado com o meu próxi-

mo. C. S. Lewis disse: "Mire para o céu e você também terá a 

Terra. Mire para a Terra e você não terá nem uma coisa nem 

outra." Então, como meu objetivo é para o céu, como eu estou 

pensando em comunhão com o Senhor, a Terra será ganha. 

Eu posso ter a maior vida nesta terra, não porque estou ten-

tando obter a felicidade ou satisfação, mas porque estou ten-

tando andar com Deus e agradá-Lo. O efeito colateral de dedi-

car minha vida ao próximo é que eu posso ter uma vida feliz e 

completa fazendo isso. 

www.devocionaisdiarios.com.br 

 

7 de Setembro 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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