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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 

                  “Ninguém faz cadeados, sem chaves. Do mesmo modo, Deus não dá problemas sem soluções.”  

No dia 5, aconteceu o primeiro evento do Ministério de casais, o jantar 
Deles para elas.  O jantar é para casais, porém é realizado em homena-
gem  as mulheres. O preletor convidado foi o pr. Glaucio da Igreja Assem-

bleia de Deus. O evento contou com a presença de mais de trinta casais 
que receberam como mimo uma bandeja personalizada. 

15 - SAMUEL ALVES MOUTINHO 
15 - LETÍCIA AYUMI 
17 - WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS 
17 - FELIPE GUSTAVO A. DE CASTRO ALVES 
18 - GUSTAVO VINICIOS SAMPAIO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 13 a 19 de março 

 

Já estão abertas as inscri-

ções para o grupo de vôlei. 

Falar com Ivanilde.   

Necessário ter: 50 anos e 

apresentar atestado médico 



Um menino estava de pé descalço na frente de uma loja de 
sapatos tremendo de frio . Uma senhora se aproximou e 
disse: 
"Meu pequeno amigo, o que você está olhando tão intensa-
mente nessa janela ?" 
Ele respondeu: "Eu estou pedindo a Deus para me dar um 
par de sapatos." 
A senhora tomou-o pela mão e levou -o para dentro da loja 
e pediu a um funcionário meia dúzia de pares de meias para 
o menino e um par de sapatos. Perguntou se podia dar uma 
bacia de água e uma toalha e levou a criança para os fun-
dos da loja . Com amor começou a lavar os pés da criança e 
secar , em seguida, colocou os sapatos e as meias. Ela fez 
um carinho na cabeça dele e disse: 
"Sem dúvida, pequeno amigo que você deve sentir mais 
confortável agora." 
Quando ela se virou para sair, a criança muito feliz, esten-
deu a mão e pegou a mão dela , olhando para ela com lágri-
mas nos olhos, perguntou:"  
Você é a esposa de Deus Senhora? 
E ela respondeu: 
"Não , só sou uma pessoa grata com o que ele me deu." 
Queridos amigos, imagine como o mundo seria diferente se 
isso fosse mais comum? 

 

 

QUANDO UM CASAMENTO É MAIS FELIZ                                                                                         

 
 
 

"Não há casamento tão ruim que não possa ser consertado 

e nenhum tão bom que não possa ser melhorado." Jo. 2:2-

10 

                                                                                        
O texto do título fala do primeiro milagre que Jesus realizou 
que foi a transformação de água em vinho nas bodas de Caná 

da Galiléia. Creio que não foi por acaso o fato deste milagre 

acontecer numa festa de casamento. Deus tem propósitos 

para a família. Desde o Éden Ele vem mostrando isso para 

nós. Nesta época em que tantos casamentos são desfeitos, 

podemos aprender aqui alguns princípios para que o nosso 

seja mais feliz.                                                                      

 v.2 - Quando convidamos Cristo para estar presente: A 

presença de Jesus no lar faz toda diferença. Ele foi convidado 

e apareceu. E a presença dele ali foi importante na resolução 

dos problemas emergentes. 

V.3 - Quando levamos a Jesus nossas tribulações: Quando 

o problema surgiu logo levaram ao conhecimento de Cristo. 

A intercessão é uma benção para a família porque não so-

mente acalma o coração, como também renova a esperança 
de que Deus ouve e vai fazer alguma coisa. 

V.5 e 7 - Quando obedecemos a sua palavra: Jesus deu 

uma ordem absurda que foi encher talhas com água.  A ne-

cessidade era vinho, então, porque encher com água. Maria 

disse aos serventes que deveriam fazer tudo o que Jesus dis-

sesse. Eles obedeceram sem questionar e a água foi feita vi-

nho. A obediência à voz do mestre é fundamental. 

V.10 - Quando cremos que o melhor com Deus está por 

vir: O mestre-sala disse que o vinho que Jesus transformou 

era melhor do que aquele que foi oferecido primeiro. O pri-

meiro podia ser bom, mas o que Cristo fez foi muito melhor. 

Assim também na vida familiar, se a situação estiver ruim, 
Deus pode consertar; se estiver boa, pode ficar melhor ainda. 

 

Rev. Eloi Moutinho 
 

13 de março 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 

Filho de Tatiane e Ederson e irmãozinho da Duda, chegou no dia 

7 de março pesando 3,040kg e medindo 49,5cm.                        

Parabéns a família!! 


