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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 

                      "Fé, não faz as coisas serem fáceis, mas as tornam totalmente possíveis... CREIA!”   

No dia 2 de julho aconteceu a formatura do curso retoman-

do a sua família. 

Nos dias 13 a 15 de julho foi realizada a EBF com o tema: 

Vem cá! Escuta o que Jesus quer ensinar! Contou com uma 

média de 80 crianças que se ouviram a palavra de DEUS. 

 

17 - KEVIN DOUGLAS DE LIMA 
17 - RAQUEL SANTANA DOS SANTOS 

18 - RENATA FERREIRA V. COELHO 
18 - CINIRA GARCIA GONÇALVES 

19 - THEREZINHA F. PEREIRA 

19 - FERNANDO DE SOUZA DIAS 

20 - MARISA GARCIA NEMOTO 

17 a 23 de julho 

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 

27 - CULTO ESPECIAL DIA DO AVÓS - IDADE COM 

QUALIDADE 

30 - JANTAR DE INVERNO PARA AS MULHERES 



 Na estrada de 

minha casa há um 

pasto. Dois cavalos 

vivem lá. De longe, 

parecem cavalos como 

os outros cavalos, 

mas , quando se olha 

bem, percebe-se que, 

um deles é cego. Con-

tudo, o dono não se desfez dele e arrumou-lhe um ami-

go: Um cavalo mais jovem. Isso já é de se admirar. Se 

você ficar observando, ouvirá um sino. Procurando de 

onde vem o som, você verá que há um pequeno sino no 

pescoço do cavalo mais jovem. Assim, o cavalo cego sa-

be onde está seu companheiro e vai até ele. Ambos pas-

sam os dias comendo e no final do dia o cavalo cego 

segue o companheiro até o estábulo. E você percebe que 

o cavalo com o sino está sempre olhando se o outro o 

acompanha, e às vezes, para pra que o outro possa al-

cançá-lo. E o cavalo cego guia-se pelo som do sino, confi-

ante que o outro o está levando para o caminho certo. 

Como o dono desses dois cavalos, Deus não se desfaz 

de nós só porque não somos perfeitos, ou porque temos 

problemas ou desafios. Ele cuida de nós e faz com que 

outras pessoas venham em nosso auxílio quando preci-

samos. Algumas vezes somos o cavalo cego guiado pelo 

som do sino daqueles que Deus coloca em nossas vidas. 

Outras vezes, somos o cavalo que guia, ajudando outros 

a encontrar seu caminho. E assim são os bons amigos. 

Você não precisa vê-los, mas eles estão lá.  

  A importância da fé 
 

"E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes 
disse: 'Só em sua própria terra e em sua própria casa é que 

um profeta não tem honra.' E não realizou muitos milagres ali, 
por causa da incredulidade deles."  (Mateus 13:57-58) 

 
 
 

A bíblia tem muito a dizer sobre a temática da fé. Ela 
fala sobre a fé, sobre a fé forte, a fé genuína, a fé rica, 
a fé permanente, a fé firme, a fé preciosa, a fé comum, 
a fé trabalhadora e a fé obediente. E ainda fala da fé 
morta. Então devemos querer ter certeza de que esta-
mos usando todos os tipos de fé que Deus nos deu. A 
bíblia define a fé como: "a substância das coisas espe-
radas, a evidência das coisas não vistas" (Hebreus 
11:1 - tradução original). A Nova Tradução coloca des-
sa forma: "a fé é a certeza daquilo que esperamos e a 
prova das coisas que não vemos" (Hebreus 11:1) 
 Gálatas 3:11 diz: "o justo viverá pela fé". Ela 
não diz que ele viverá pelo sentimento. Tampouco diz 
que viverão pelas circunstâncias. O justo viverá pela fé. 
E a fé pode fazer a diferença entre algo que pode, ou 
não, acontecer. Deus é quem trabalha, mas Ele esco-
lhe trabalhar principalmente através de meios huma-
nos. Por exemplo: Deus poderia soberanamente ter 
feito o mar vermelho se abrir para fazer partir os israeli-
tas sem a ajuda de Moisés. Mas, ao contrário, Ele pe-
diu para Moisés levantar seu cajado em um ato de fé, 
enquanto as pessoas cruzavam o mar. Deus poderia 
ter posto fogo no altar do Monte Carmelo sem a oração 
de Elias, mas Ele pediu a Elias para que ele desse um 
passo de fé e orasse. Jesus poderia ter curado todas 
as pessoas vivas quando caminhou pela terra, mas 
podemos observar que foram principalmente aqueles 
que O procuraram pela fé que receberam o toque da 
cura. A bíblia ainda diz que Jesus: "não realizou muitos 
milagres ali (no seu próprio país), por causa da incre-
dulidade deles". (Mateus 13:58). Então a fé pode fazer 
toda a diferença. 

(Extraído: devocionaisdiarios) 

17 de julho 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 

Informativo  Semanal     Ano XVII   nº 29    17/7/2016 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/07/a-importancia-da-fe.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/11/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/3/11
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/13/58

