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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

                   “Mas o amor de Deus nos transforma e nós nunca mais somos os mesmos. Kim Walker”  

   

 

 

A lenda do rito de passa-

gem da juventude dos ín-

dios Cherokees 
  
 O pai leva o filho para a 
floresta durante o final da tarde, 
venda-lhe os olhos e deixa-o sozi-
nho. O filho se senta no topo de 
uma montanha a noite toda 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 con-
tar 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 hu-
manos 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 terra 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 sentado 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 lado'. Quando os pro-
blemas vêm, tudo que temos a 
fazer é confiar que ELE está 
nos protegendo. Se você gostou desta história, reflita. 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. 

 

 

 

 

 

 

10 - ELIZABETE LOURENÇO DE OLIVEIRA SILVA 
12 - MICHEL IGOR DA SILVA 

13 - IRANY DE SOUZA MAGALHÃES 
14 - ABILIO JOÃO DOS SANTOS 

15 - PEDRO JOSÉ MARTINS 

15 - LUIZE VIÇOSO DE MATTOS COELHO 

15 - IRACI TEIXEIRA FERREIRA 

9 a 15 de outubro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/10 -  BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Vera 
e Fátima 
Turma 1– GALERINHA DE CRISTO: Beth 

http://nenossolar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=577:vocenconhece-anlendando-rito-de-passagemnda-juventude-dos-indios-cherokees&catid=59:a-licao-nossa-de-cada-dia&Itemid=49
http://nenossolar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=577:vocenconhece-anlendando-rito-de-passagemnda-juventude-dos-indios-cherokees&catid=59:a-licao-nossa-de-cada-dia&Itemid=49
http://nenossolar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=577:vocenconhece-anlendando-rito-de-passagemnda-juventude-dos-indios-cherokees&catid=59:a-licao-nossa-de-cada-dia&Itemid=49


  

 
 
 

 

 

                                                                                           
Tempo para o que realmente importa 

 
"Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque 
os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, 

mas procurem compreender qual é a vontade do Se-
nhor." ( Efésios 5:16-17)  

 
Qual é a diferença entre uma mentira e uma desculpa? 
Não é tão grande assim. Uma desculpa foi definida como 
a casca de uma razão preenchida com mentiras. Um outro 
jeito de apresentá-la: uma desculpa é uma mentira toda 
arrumada para sair para jantar. Mesmo depois de nos tor-
narmos cristãos, ainda podemos dar desculpas. E às ve-
zes damos desculpas do por quê não conseguimos ler a 
bíblia: "Bom, estou tão ocupado. Essa vida é tão cheia. 
Não consigo achar um tempo para ler a bíblia...". Ou: "A 
bíblia é tão grande, não sei por onde começar". Ou: "Às 
vezes eu não entendo." Ou ainda: "Sabe... li a bíblia do-
mingo na igreja, isso não basta?". Essas são desculpas, 
não razões. Vamos supor que você receba um telefonema 
de seu médico que diz: "Sabe todos aqueles testes que 
fizemos em você? Precisamos conversar." E quando você 
se encontra com o ele, descobre que só tem semanas de 
vida. Eu arriscaria dizer que seu cronograma iria ficar livre 
e que você teria tempo para ler a bíblia, porque gostaria 
de saber sobre a vida após a morte que está vindo ao seu 
encontro. Eu acho que você teria tempo de orar, porque 
precisaria da força de Deus para aguentar o que estaria 
vindo pela frente. Veja: tudo depende da nossa perspecti-
va. Acharemos tempo para o que é importante. Encontra-
mos tempo para ler o jornal. Encontramos tempo para 
assistir nossos programas preferidos na TV. Encontramos 
tempo para navegar na internet e passamos horas olhan-
do para nada. E, ainda assim, não temos tempo para as 
coisas de Deus e  deixa-Lo falar conosco. Precisamos 
priorizar o nosso tempo para as coisas que realmente im-
portam.       
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

No dia 8 de outubro , o MEED - MINISTÉRIO DE ESCOLA DOMI-

NICAL E DISCIPULADO INTERNACIONAL  em comemoração ao 

dia do professor promoveu um  jantar especial para os professores 

e toda a equipe envolvida neste ministério. A palavra foi ministrada 

pelo pr. Israel. 

              12 DE OUTUBRO 

 

                                                                        FELIZ DIA DA CRIANÇA 

Para colorir 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/10/tempo-para-o-que-realmente-importa.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5/16,17

