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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 

               “Há momentos em que você precisa escolher entre virar a página ou fechar o livro.”  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - BALBINA DE OLIVEIRA SOUZA 
20 - FERNANDO AUGUSTO DA SILVA 

21 - MÔNICA THEREZINHA PINHEIRO 

22- JULIANA ZOCATELLI 

24 - EDUARDO VINÍCIOS ANTUNES 

 18 a 24 de setembro 

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 

No dia 10 de setembro foi realizada o penúltimo bazar de 2016 do 

Ministério Mãos Estendidas e foi um sucesso. Passaram pelo bazar 
mais de 200 pessoas nos primeiros horários após a abertura. Toda 
arrecadação é convertida para a compra de cestas de alimentos e 

pagamentos de dívidas das necessidades básicas de alguns irmãos. 
Agora é só aguardar mais uma edição do bazar que será em novem-
bro. 



 No parque, uma 
mulher sentou-se ao lado 
de um homem em um ban-
co perto do playground. 
– Aquele, logo ali, é meu 
filho. Ela disse, apontando 
para um pequeno menino 
usando um suéter verme-
lho e que deslizava no es-
corregador. 
– Um bonito garoto – o ho-

mem respondeu e completou – aquela usando vestido 
branco, pedalando sua bicicleta, é minha filha. Então, 
olhando o relógio, o homem chamou a sua filha. 
– Melissa, o que você acha de irmos? 
E Melissa suplicou: 
– Mais cinco minutos, pai. Por favor, só mais cinco 
minutos. 
O homem concordou e Melissa continuou pedalando 
sua bicicleta, para alegria de seu coração. Os minutos 
se passaram e o pai levantou-se e novamente cha-
mou sua filha. 
– Hora de ir agora. 
Outra vez Melissa pediu: 
– Mais cinco minutos, pai. Só mais cinco minutos. 
O homem sorriu e disse: 
– Está certo! 
– O senhor é certamente um pai muito paciente – a 
mulher comentou. 
O homem sorriu e disse: 
– O irmão mais velho de Melissa foi morto por um mo-
torista bêbado no ano passado quando montava sua 
bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo 
com ele e agora eu daria qualquer coisa por apenas 
mais cinco minutos com ele. Eu me prometi não co-
meter o mesmo erro com Melissa. Ela acha que tem 
mais cinco minutos para andar de bicicleta. Na verda-
de, eu é que tenho mais cinco minutos para vê-la brin-
car. Em tudo na vida estabelecemos prioridades. O 
que são as suas prioridades? Dê a alguém que você 
ama mais cinco minutos de seu tempo hoje!    
 

Autor desconhecido 

                                                                                          
 

As três respostas a oração 

"Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem 
de todo o coração." (Jeremias, 29:13) 

 
Às vezes pensamos que uma oração não foi respondi-
da quando, na verdade, ela foi. Ela só não foi respondi-
da afirmativamente. Quando pedimos a Deus por algu-
ma coisa e Ele diz "não", isso significa que não. Portan-
to, se quisermos que nossas orações sejam respondi-
das de forma afirmativa, temos de nos alinhar com a 
vontade de Deus.  

Deus responde a oração de três maneiras: sim, 
não, e espere. Às vezes, Ele quer que você cresça por 
intermédio de seu desafio. O apóstolo Paulo, com uma 
oração, pediu a Deus para remover uma enfermidade. 
Não sabemos o que era, mas a maioria dos comenta-
ristas acredita que era uma deficiência ou uma lesão 
que sofreu como resultado de seu ministério. Certa-
mente houve muitas ocasiões em que isso poderia ter 
acontecido, porque Paulo foi espancado, chicoteado, 
sofreu naufrágio, e até mesmo, em certa ocasião, foi 
posto na prisão e deixado lá para morrer. Seja qual 
fosse a enfermidade que o estivesse incomodando, 
Paulo pediu a Deus para tirá-la. Mas Deus disse: 
"Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder 
se aperfeiçoa na fraqueza" (2 Coríntios 12:9). Às ve-
zes, Deus não tira a nossa adversidade, mas quer que 
cresçamos com ela. Também houve o caso de Moisés, 
que queria ver os israelitas libertos da escravidão no 
Egito. Ele não esperou por Deus. Em vez disso, com as 
próprias mãos matou um guarda egípcio. Quando o 
faraó descobriu, ele efetivamente mudou a vida de Moi-
sés, que teve que ir para o exílio por 40 anos. Moisés 
teve a ideia certa no momento errado. Às vezes Deus 
vai dizer "Sim", em outras vai dizer "Não" e às vezes 
Ele vai dizer "Espere." Mas podemos ter certeza de 
que quando fervorosamente clamamos a Deus pela fé, 
Ele nos ouve.                          (www.devocionaisdiarios.com.br) 
 

18 de setembro de 2016 

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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/09/as-tres-rspostas-oracao.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/12/9

