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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 

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 

                           “Talvez Deus não mude tua situação, mas Ele está usando essa situação para mudar você.”  

 

13 – ROLNAN ANTONIO RODRIGUES 

16 - ARNALDO ALEXANDRINO SOUZA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

10 a 16 de abril 

               IGREJA DO PR, VALTER 

DIA 16/4 - SÁBADO 

___________________________________ 

O ÔNIBUS SAIRÁ ÀS 7:30 EM FRENTE DA IGREJA.  

VALOR: 45,00 POR PESSOA 

 

 

 

 
 

 

10/4– BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Stephanie e Carolina 

Turma 1– GALERINHA DE CRISTO: Leonice  

 

 

17/4 -  BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Ana Letícia e 

Jonatas 

Turma 1– GALERINHA DE CRISTO: Vanessa 

Turma 2– DISCÍPULOS TEUS: Pr. Israel 

No culto do dia 3 de abril foram recebidos como membros, a família Drumond: Wag-
ner, Luciani e Carol como também a jovem Amélia. O jovem casal André e Simone 
foram homenageados pelo aniversário de casamento. 
Também esta semana iniciou a turma de alongamento do Ministério Idade com 
Qualidade e no comando esteve a futura fisioterapeuta Noemy. 



  O FURO NO BARCO 

Um homem foi chamado à praia 

para  p i n tar  um b arc o. 

Trouxe com ele tinta e pincéis, e 

começou a pintar o barco de um 

vermelho brilhante, como fora 

contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta 

estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que 

havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando ter-

minou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia 

seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e pre-

senteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso: 

O senhor já me pagou pela pintura do barco! - disse ele. 

Mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter conser-

tado o vazamento do barco. Ah!, mas foi um serviço tão 

pequeno... Certamente, não está me pagando uma quan-

tia tão alta por algo tão insignificante! Meu caro amigo, 

você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que acon-

teceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci 

de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, 

meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu 

não estava em casa naquele momento. Quando voltei e 

notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, 

pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu 

alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. 

Então, examinei o barco e constatei que você o havia 

consertado! Percebe, agora, o que fez? Salvou a vida de 

meus filhos! Não tenho dinheiro suficiente para pagar a 

sua "pequena" boa ação. 

 Não importa para quem, quando ou de que maneira, 

mas, ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com 

atenção e carinho, e conserte todos os "vazamentos" que 

perceber, pois nunca sa-

bemos quando estão pre-

cisando de nós ou quando 

Deus nos reserva a agra-

dável surpresa de ser útil 

e importante para alguém.  

Extraído 

O REQUISITO PARA ENTRAR NO CÉU 
 

" Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te 
digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o rei-

no de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem 

nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no 

ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, 

na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do 

Espírito, não pode entrar no reino de Deus" João 3:3-5 

                                                                                                             

Nicodemos tinha uma necessidade muito grande. Estava va-

zio ainda que gozasse de uma posição muito importante no 

contexto religioso a que pertencia. Jesus lhe surpreende com 

uma resposta muito rara se comparada com as suas expectati-
vas. Você precisa nascer de novo se deseja herdar o Reino de 

Deus. Nicodemos fica assustado e surpreendido,  então per-

gunta para Jesus como isto poderia acontecer., pois eu não 

estou entendendo como isto pode ser possível. Como pode 

alguém sendo velho nascer de novo. Isto não encaixa dentro 

dos meus padrões religiosos. Jesus lhe explica que era neces-

sário nascer da água e do Espírito para poder entrar no Reino 

de Deus. Para alguém entrar no céu precisa passar por uma 

mudança radical. Deve ser transformado por completo. Os 

ritos religiosos, ir à igreja e ser uma boa pessoa não são sufi-

cientes. Aquele que não nasce de novo não é um filho de 

Deus, e sim uma criatura apenas. Somente os filhos de Deus 
entrarão no Reino do céu e herdarão a vida eterna.  João  ex-

plica esta grandiosa verdade ao dizer: 'Mas a todos quantos o 

receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; 

os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, 

nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus " Jo 

1:12-13). Para entrar no céu é necessário nascer espiritual-

mente. Somente Deus pode operar esta mudança radical na 

vida de uma pessoa. Mudar o coração, intenções, pensamen-

tos, atitudes e relacionamentos, tornando nos novas criaturas 

somente Deus pode operar esta mudança. A Ele a honra, a 

glória e todo louvor. 

Rev. Eloi Moutinho 

10 de abril 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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