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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  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

 "Dificuldades para o cristão são milagres que vão acontecer e lembre-se: o impossível é apenas uma das especialidades de Deus"    
 

 

 

 

 

 
 

19 - THEREZINHA F. PEREIRA 

19 - FERNANDO DE SOUZA DIAS 

20 - MARISA GARCIA NEMOTO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

19 a 25 de julho 

Aconteceu nos dias 9 e 10 de julho, a EBF com o tema Peque-

nos missionários e contou com a participação de aproximada-

mente de 50 crianças. O encerramento foi no período da noite e 

teve  várias apresentações. 



 
Crise é uma das palavras mais faladas 
hoje. Mas eu gosto da palavra MILAGRE. 
Crise é o machado cair na água. Milagre 

é o machado flutuar. 
Crise é o gigante Go-
lias te afrontando. Milagre é o Davizinho 
o derrubar e matar. 
Crise é ter apenas um pouco de farinha 
pra comer e de-
pois esperar a 
morte. Milagre é 
esta farinha multi-
plicar e sustentar 
tua família e mais 
o Profeta. 

Crise é a falta de água no deserto. 
Milagre é a água jorrar da rocha e saciar a sede de todos.  
Crise é a perseguição contra os cris-

tãos. Milagre é o 
perseguidor tam-
bém se converter 
e ainda se tornar 
um grande após-
tolo. 
Crise é a doença 
que não quer te 
deixar há 12 anos. Milagre é você tocar 

em Jesus com fé e a doença sair. 
Crise é ter milhares de inimigos que 
vem pra te exterminar. Milagre é 
você vencê-los com apenas 300 
homens. 
Crise é ninguém acreditar que você 
pode ser alguém, nem mesmo teu 
próprio pai. Milagre é Deus olhar pra 

você e te fazer o maior Rei de todos 
os tempos em tua nação. 
  Crise é viver sem Cristo, 
mas quem tem Jesus Cristo vive 
uma vida de Milagres! Por isso de-
clare: "NÃO ESTOU EM CRISE. 
ESTOU EM CRISTO! O Deus de 
MILAGRES!!!  

 

RECEITA PARA UM MILAGRE 

"Creia em milagres, mas confia em Jesus" (Jo 6:16-21) 

Receitas são frases curtas, que descrevem os ingredientes e 

o modo de fazer um bom alimento, escritas depois de prova-

das e testadas. Nesta reflexão, passo como que uma receita 

para o milagre – frases curtas de profundo valor, já provadas, 

experimentadas. Jesus é o ingrediente principal. A paz de 

Deus para seu desespero. A provisão de Deus para a sua 

necessidade. A providência que governa sua vida, navegan-

do numa tempestade. O plano de Deus é para o seu cresci-

mento. Ainda que este crescimento se dê através de proble-

mas. Lembre-se da dieta dos campeões: de olho na Terra 

Prometida. Deus abençoa você através das suas orações. 

Ele tem uma visão perfeita das circunstâncias. Ele olha por 

você. A sua parte é orar, clamar, adorar, interceder, agrade-

cer. A presença de Deus é sua alegria. Não esqueça que Ele 

está com você tanto no dia de sol, como no meio da tempes-

tade. Mesmo Sua demora aparente é positiva: faz crescer a 

Sua Graça. Deus o guarda com Seu poder. Ele é o grande 

Eu Sou. O que ameaça a sua cabeça está sob os seus pés. 

O propósito de Deus deve guiar você. Seu desafio é atingir o 

objetivo de Deus para você, que não é momentâneo, mas 

eterno. Como suprir nossas necessidades com Jesus? Resis-

ta à tentação de entrar em pânico em meio à tempestade. 

Você está sob a direção de Deus. Não há pânico no céu, sim 

um plano. Agradeça a Deus porque Ele coloca tempestades 

no seu caminho, não para afundar seu barco, nem para afo-

gar você, mas para fazê-lo crescer na fé. Jesus ora por você, 

em cada momento de tribulação (Hb 7:25). Firme-se na pre-

sença de Deus para alegrar seu coração na tempestade. Não 

se preocupe porque Ele parece demorar a vir a seu socorro. 

Quando Ele vier, você terá o poder do grande Eu Sou ao seu 

lado. Peça a Deus para revelar seu objetivo para sua vida 

face à tempestade. Então invista seus recursos para atingir 

aquele objetivo.   Extraído do site Igreja do Nazareno-

Campinas-SP 

19 de julho 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


