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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 

                           “Quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de quaisquer adversidades.”  

 

17 - ÁLISON FERREIRA ANTUNES 
17 – JOEL PORTUGAL DE MATOS 

21 – LAURA CHRISTINI DE MATTOS MOUTINHO 

19 - MARIA APARECIDA MURARO SILVA  

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

17 a 23 de abril 

CÉLULA ESPECIAL COM O AUTOR DA APOSTILA QUE FOI MINISTRADA NAS CASAS -  

MINIISTÉRIO IDADE COM QUALIDADE 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

REUNIÃO DE HOMENS -  RESIDÊNCIA DO IRMÃO WAGNER 

 



USE O SEU 
POTENCIAL 

 

Então o Senhor lhe 
perguntou: “Que é 
isso em sua 

mão?” (Êxodo 4:2) 
 
 

Parecia um dia como 
todos os outros. Nada 
de extraordinário estava previsto. Moisés só contava com a presen-

ça das ovelhas. Mas Deus gosta de surpresas. De repente, o Se-
nhor apareceu numa teofania de fogo na sarça, transformando um 
lugar comum em terreno sagrado (Êxodo 3:1-5). Deus tinha uma 

missão para Moisés. Contudo, o ex-príncipe do Egito havia perdido 
o sonho. Estava feliz em apenas cuidar da família e liderar ovelhas. 
Não queria mais saber de êxodo. Não acreditava em si mesmo e 

talvez até duvidasse do poder de Yahweh. Deus apareceu para 
resgatar o sonho que havia colocado no coração dele. Tarefa difícil. 
Deus sabia que era o momento certo, Moisés achava que havia 

passado a hora. Deus entendia que Moisés estava pronto para a 
missão, Moisés pensava que não tinha mais potencial para um 
grande desafio. Deus chegou a ficar irado (4:14). Entre outros argu-

mentos, o Senhor perguntou o que Moisés tinha na mão. Era uma 
vara de pastor. Deus a transformou em serpente e em vara de no-
vo. Deu-lhe vida e a restituiu à sua forma natural. E disse-lhe para 

levá-la, pois com ela faria “os sinais miraculosos” (v. 17). O poder 
não estava na vara nem mesmo em Moisés, mas em Deus. Um 
cajado nas mãos de Moisés era apenas um objeto para apascentar 

ovelhas; nas mãos de Deus, era um instrumento para subjugar reis 
e a natureza. O potencial na verdade não era de Moisés, mas de 
Deus. Adaptando uma ilustração, uma bola de basquete em minhas 

mãos vale 100 reais; nas mãos de Michael Jordan, vale 50 milhões 
de dólares. Uma raquete de tênis em minhas mãos significa alguns 
minutos de exercício; nas mãos de Roger Federer, representa um 

Grand Slam. Uma funda nas mãos de um menino não passa de um 
brinquedo; nas mãos de Davi, foi uma poderosa arma para derrubar 
gigantes. Cinco pães e dois peixes nas mãos de um garoto são 

apenas alguns sanduíches; nas mãos do Mestre, tornam-se alimen-
to para milhares. Pregos em minhas mãos serviriam somente para 
ferir; nas mãos de Jesus, serviram para efetuar a salvação do mun-

do. Tudo depende das mãos de quem tem o potencial. Moisés tinha 
o que era necessário para servir o Senhor. Nas mãos de Deus, seu 
objeto de trabalho se transformaria em um instrumento de milagres, 

libertação e salvação. Nas mãos certas, uma simples vara pode 
abrir o mar, dividir a história, inspirar sonhos de liberdade. Você 
pode pensar que não serve para nada, talvez não acredite mais em 

seu potencial, mas Deus insiste: “Com o que tem nas mãos, você 
fará milagres.” Nas mãos de um servo de Deus, um cajado tem 
mais poder do que um cetro real. Afinal, o poder divino sempre foi 

mais importante do que a tecnologia humana. O que você tem nas 
mãos? Use o seu potencial para servir.  
                                                                                    (Elbem Cezar)  

 
 

Enviado por Edson Batista 

O VENTO SOPRA ONDE QUER 
 

O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes 

donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é nasci-

do do Espírito" João 3:8.  
 

Aqui Jesus estava conversando com Nicodemos, um grande 

fariseu do seu tempo, respeitado por todos os judeus. Entre-

tanto, Nicodemos não entendia as coisas do Espírito Santo. 

Apesar de conhecer a letra das  Escrituras, não conhecia o 

poder de Deus. Vivemos em tempos como os de Jesus. Mui-

tos são como Nicodemos, homens de renome, mas que não 

conhecem o poder de Deus e nem o que o Espírito Santo po-

de fazer. As vezes até conhece, mas o sistema cristão impede 

que o Espírito Santo seja livremente propagado no meio da 

Igreja do Senhor. Aqueles que são nascidos do Espírito não 

conhecem Jesus segundo a carne, mas fizerem morrer seus 

atos injustos para viver para o Deus vivo. Não se trata de ser 
religioso ou de participar das atividades na sua comunidade 

ou igreja, mas de servir a Deus de forma legítima em Espírito 

sem, de forma alguma, escolher até mesmo aquilo que você 

fará. Ser nascido do Espírito é isso: permitir que o Espírito te 

guie em todas as coisas de forma prática e diária. Para enten-

der essas coisas o Senhor Jesus nos deu o exemplo do vento. 

Quando sentimos o vento não podemos vê-lo, muito menos, 

entender de onde vem e pra onde vai. Da mesma forma so-

mos nós.  Devemos nos largar no oceano do Espírito para que 

ele nos direcione conforme o seu único desejo. "Assim como 

tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se for-

mam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também 

não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas" Eclesi-

astes 11:5. Salomão foi um grande Rei e o homem mais sábio 

que já viveu ou que existirá entre os homens. Entretanto nem 

mesmo ele conseguiu mensurar as obras de Deus. Permita 

que o Espírito viva dentro de você. Faça tudo conforme o seu 

mover. Se você não escuta sua voz, clame ao Senhor Jesus e 

busque com maior afinco e dedicação, Ele se faz achado 

quando nós O buscamos. 

Deus te abençoe com uma ótima semana. 

Rev. Eloi Moutinho 

17 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


