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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 

                                      "Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo."    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

09 - ALINE DAVANZO RODRIGUES 
12 - FLAVIO NASCIMENTO COSTA 
13 – ROBSON DE OLIVEIRA 
15 - LUZINETE APARECIDA SILVA BIOLADA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 9 a 15 de agosto 

No dia 31 de julho aconteceu a reunião dos homens da igreja.  

Após a ministração da palavra, eles saborearam um delicioso 

churrasco feito pelo Fernando. 

 
 
 

Domingo – 16 de agosto 

Sou de Jesus: Drielly e Emanuelly 

Galerinha de Cristo: Felipe 
Discípulos Teus: Pastor Israel 



 

O Pai e o Filho na montanha 
 

De repente, o menino cai, se machuca e grita: - Ai!!! 
Para sua surpresa, escuta sua voz se repetindo em 
algum lugar da montanha: - Ai!!! 
Curioso o menino pergunta:  
- Quem é você? 
E recebe como resposta:  
- Quem é você? 
Contrariado grita:  
- Seu covarde! 
E escuta como resposta:  
- Seu covarde! 
O menino olha para o pai e pergunta, aflito:  
- O que é isso? 
O pai sorri e fala:  
- Meu filho, preste atenção, 
Então o pai grita em direção à montanha:  
- Eu admiro você! 
A voz responde:  
- Eu admiro você! 
De novo, o homem grita:  
- Você é um campeão! 
A voz responde:  
- Você é um campeão! 
O menino fica espantado e não entende o que aconte-
ce. E o seu pai explica: 
- As pessoas chamam isso de ECO, mas, na verdade, 
isso é a VIDA. Ela lhe dá de volta tudo o que você 
DIZ, tudo o que você deseja. NOSSA VIDA é simples-
mente o REFLEXO das nossas ações. 

 
 

EXEMPLO DE PAI 

Deus prometeu Abraão que a sua descendência seria multi-
plicada como as estrelas do céu e que, a partir dele, seriam 
benditas todas as famílias da terra (Gênesis 12:1-3). De A-
braão, nasceram Ismael e Isaque e à partir de Isaque, nasce-
ram Esaú e Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel, 
por haver lutado contra o anjo do Senhor (Gênesis 32:28), e 
seus doze filhos deram origem às doze tribos de Israel. De-
pois de um breve resumo da história desses homens, é inte-
ressante observarmos um comportamento comum entre A-
braão, Isaque e Jacó. Naquela época, assim como nos dias 
de hoje, era importante que o pai ensinasse seus filhos sobre 
os princípios corretos, para que ele não fosse enganado e 
influenciado por pessoas que baseiam suas vidas em princí-
pios errados. Os filhos sempre se espelham nos pais, afinal 
são os pais que passam (ou pelos menos deveriam passar) o 
maior tempo com os filhos e as atitudes dos pais interferem 
diretamente na formação do caráter dos filhos.. Abraão tinha 
um relacionamento profundo com Deus  e certamente queria 
que Isaque também tivesse, para isto Abraão tinha que ser 
exemplo. Por sua vez, Isaque, que também havia recebido de 
Deus a promessa feita a seu pai, queria ensinar Jacó sobre o 
Deus Todo-Poderoso e, para isso, dedicou-se a cumprir a 
vontade de Deus e ensinar Jacó a cumpri-la também. Portan-
to, Jacó foi ensinado sobre o relacionamento com o Deus 
Todo-Poderoso e passou a viver na dependência de Deus, 
reconhecendo a Sua soberania e a Sua magnificência. Jacó 
se referia a Deus como "Deus de meu pai", porque ele tinha 
temor a Deus e orgulho de obedecê-Lo por ter visto o exem-
plo e as maravilhosas bênçãos de Deus na vida de seu pai e 
de seu avô.  
 Como seu filho vê a sua fé? Como seu filho vê a sua 
vida com Deus? Será que seu filho terá o orgulho de servir a 
Deus chamando-o de "Deus de meu pai"? Talvez você não 
entenda o porquê de seu filho não desejar uma vida com 
Deus, porém pode ser que ele não esteja vendo na sua vida 
o exemplo que ele precisa para servir ao "Deus de meu pai". 
 Tenha uma vida com Deus e você terá uma família 
com Deus. 

Extraído e adaptado 
 

9 de agosto 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 

 

Informativo  Semanal     Ano XVI    nº 32    9/8/2015 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


