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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 

                           “Por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo.”                 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

15 - NELSON ARZOLLI 

16 - PEDRO HENRIQUE PAIXÃO 
17 - SHEILA FERNANDA PEREIRA 
17 - ALLYSON JUNIOR 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

13 a 19 de dezembro 

No dia 6 aconteceu a assembleia local, no qual foi eleita a nova junta para o ano 

de 2016 como também os presidentes da Escola dominical, Missões e Jovens. 

Escola Dominical: Caroliny e André (Vera, Eliane, Elione, Leonice, Marisa e Sheila) 

Ecônomos: Claudia, Jaime, Elisângela e Rodrigo                 Missões: Edson e Noemy 

Jovens: Valéria e Lucas (Willian, Jonatas, Simone, Letícia e Vanessa 

Mordomos: Cida Camargo, Dalcimar, Luiz Gonzaga e Antonio 



 

Um homem tinha muitos 
filhos que viviam brigando. 
Não havia meios de mantê
-los unidos em harmonia. 
Às vezes na casa, se vivia 
períodos de paz e tranqui-
lidade, mas, o pobre pai 

passava os dias, apreensivo esperando o primeiro 
conflito entre seus filhos. Quando tudo parecia 
tranquilo as intrigas apareciam, as primeiras dis-
cussões, e o clima da casa ficava insustentável. 
Mas o velho pai homem prudente e experimenta-
do pelos anos e pela dureza da vida, um belo dia, 
entrou em casa com um feixe de gravetos, e os 
depositou sobre a mesa da cozinha, sua mulher 
olhou aquele monte de varinhas na mesa e disse: 
– Já não basta nossos problemas, agora deu para 
juntar galhos secos da rua e trazer para dentro de 
casa, olha isso não serve com enfeite de mesa 
não. – E com um sorriso amarelo voltou cuidar 
das panelas. Quando os filhos chegaram a casa, 
o pai pediu que sentassem ao redor da mesa, 
com um pouco de resistência acabaram todos se 
acomodando. O Pai pegou o feixe de gravetos e 
entregou para o filho mais jovem, e pediu-lhe que 
os quebrasse, o jovem tentou e não conseguiu. 
Depois, o pai pediu que entregasse o feixe para o 
outro filho. E assim, do mais novo, ao mais velho 
todos tentaram quebrar e nada conseguiram. Ao 
fim, o pai separou os gravetos e entregou um a 
cada filho e imediatamente escutou-se o estalar 
de madeira seca sendo partida. O Velho pai deu 
um sorriso e disse aos filhos: 
– Meus queridos, esses gravetos são vocês, jun-
tos são forte e resistentes, separados frágeis e 
quebradiços.  
 

 

 

                                                                                                                                  “Unidos somos mais forte” 
 

 

 

 

 

HABITOU ENTRE NÓS E HABITA EM NÓS 
 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e 
de verdade; e vimos a Sua glória, como a glória do unigênito 

do Pai. (João 1:14) 
 

       Nossos pensamentos e intenções são demonstrados por 

nossas palavras, ações e atitudes. Estas últimas demonstram 

do que estamos cheios.  A boa notícia é que podemos esva-

ziarmos de nós mesmos e de tudo o que somos, de tudo o 

que há dentro do nosso coração e nossa mente para dar 

lugar e este maravilhoso presente de Deus nos dando seu 

próprio Filho para nos revelar toda graça e verdade.  Graça e 

verdade são elementos essenciais do caráter de Deus. Deus 

é um Deus de graça. Um Deus que nos dá favores e benefí-

cios e sempre busca o  melhor para seus filhos. Ele está tão 

cheio de graça que todas as suas ações estão baseadas em 

sua graça e amor.  Deus nos dá do que tem e o que tem é 

tão abundante que jamais somos capazes de imaginar. Deus 

é um Deus de verdade. Ele é perfeito em todos os seus cami-

nhos  Nele não há nenhuma falsidade ou hipocrisia. Todas as 

suas palavras emitem verdade, pois esta é a sua essência.  

Jesus Cristo estava e está cheio de toda a plenitude de 

Deus, por isto estava cheio de graça e verdade.  Ele veio 

para revelar a graça e a verdade de Deus.  Jesus é a Verda-

de. Sua vida entregue por cada um de nós é a demonstração 

mais incrível e admirável do amor e da graça de Deus.  O 

maravilhoso plano de Deus é o de nos encher de graça e de  

verdade para que nós a demonstremos onde nós estamos.  
 

Rev. Eloi Moutinho 
 

13 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


