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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.............. (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza.. (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 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 

 

 
 
 

 

20- JOÃO DONIZETE GASPARINO 
20- JULIA RODRIGUES OLIVEIRA 
21- APARECIDA DE F. P. ARZOLLI 
23- SILVIA MÁRCIA LEITE 
23- MARCOS VINICIUS GOÉS 
24- NATAL FERNANDES  

18 a 24 de dezembro 

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 

                “O Natal dos sonhos é aquele que você idealizou no espírito, sente no coração e partilha na solidariedade.”  

No dia 10 de dezembro foi realizado o chá distrital para as mu-

lheres. Foi uma tarde agradável onde as mulheres puderam 

ouvir vários testemunhos e louvores, além do já tradicional 

amigo SECRETO. Confira outras fotos no face da igreja. 

Faça deste Natal um momento inesquecível na sua vida. Doe 

um brinquedo para uma criança carente. Entregue a sua doa-

ção na recepção da igreja. 

http://www.frasesfamosas.com.br/frase/jorge-luiz-cesar-fig-quando-aprendi-que-cada-pesso/


 

                                               MAIS CINCO MINUTOS 

 
No parque, uma mulher sentou- se 

ao lado de um homem em um banco 

perto do playground. - Aquele, logo 

ali, é meu filho. Ela disse, apontando 

para um pequeno menino usando 

um suéter vermelho e que deslizava 

no escorregador. - Um bonito garoto. 

O homem respondeu e completou, - aquela usando vestido 

branco, pedalando sua bicicleta, é minha filha. Então, o-

lhando o relógio, o homem chamou a sua filha. - Melissa, o 

que você acha de irmos? E Melissa suplicou - Mais cinco 

minutos, pai. Por favor. Só mais cinco minutos. O homem 

concordou e Melissa continuou pedalando sua bicicleta, 

para alegria de seu coração. Os minutos se passaram e o 

pai levantou- se e novamente chamou sua filha. - Hora de ir 

agora? Outra vez Melissa pediu, - Mais cinco minutos, pai. 

Só mais cinco minutos. O homem sorriu e disse, - Está cer-

to! - O senhor é certamente um pai muito paciente, - a mu-

lher comentou. O homem sorriu e disse, - O irmão mais ve-

lho de Melissa, Tommy, foi morto por um motorista bêbado 

no ano passado quando montava sua bicicleta perto daqui. 

Eu nunca passei muito tempo com Tommy e agora eu daria 

qualquer coisa por apenas mais cinco minutos com ele. Eu 

me prometi não cometer o mesmo erro com Melissa. Ela 

acha que tem mais cinco minutos para andar de bicicleta. 

Na verdade, eu é que tenho mais cinco minutos para vê-la 

brincar. Em tudo na vida estabelecemos prioridades; que 

são as suas prioridades? Dê a alguém que você ama mais 

cinco minutos de seu tempo hoje!  

Livro: Herdeiros - Autor: Flávio Valvassoura 
Somos chamados a escrever os nossos nomes na 
história, marcando a nossa família, deixando um 
legado de fé a ser imitado e perpetuado. Nossos 
filhos e netos poderão dizer: “Meus pais, avôs e avós 
foram pessoas de Deus que se destacaram em sua 
geração”. Você deve estar está receptivo e apreender 
o conteúdo destas lições para quem quer vencer na 
vida. Para preparar-se como herdeiro de superiores 
promessas. O seu coração deve abrir-se e capturar o que o Espírito 
Santo tem posicionado para transformar a sua vida. A sua história 
pessoal vai ser diferente daqui em diante.  

 

O PRIMEIRO NATAL E O ÚLTIMO 
 

"Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando 
ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos 

envergonhados diante dele na sua vinda." (1 João 
2:28) 

 
Quando o primeiro natal veio, Jesus nasceu. E a maio-
ria das pessoas havia perdido o nascimento de Jesus. 
É claro, não havia placas e anúncios mostrando que o 
nascimento ocorreria. Nenhuma canção de natal havia 
sido escrita. Não havia luzes coloridas ou promoções 
nos mercados. As crianças não achavam difícil dormir 
naquela noite, porque era uma noite como qualquer 
outra. Mas o primeiro natal não veio sem sinais, os 
quais foram apresentados alguns séculos antes. Os 
profetas hebreus predisseram que o Messias estava 
para vir, e foram muito específicos ao apontar que nas-
ceria de uma virgem em uma pequena vila de Belém: 
"Mas tu, Belém-Efrata, embora sejas pequena entre os 
clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o 
governante sobre Israel. Suas origens estão no passa-
do distante, em tempos antigos." (Miquéias 5:2) No 
primeiro natal, as coisas eram bonitas como de costu-
me, mas antes as coisas andavam sombrias para o 
povo Judeu. Houve um silêncio dos céus. Quatrocen-
tos anos se passaram sem um único profeta falar por 
Deus. Não houve milagres. O povo judeu estava sob a 
tirania de Roma. As coisas estavam sombrias. Era tem-
po para o Messias. Apesar disso, Ele veio e muitos o 
perderam: os que guardavam a lei, o povo de Belém, 
os estudiosos, Herodes, todos de Roma. Somente um 
pequeno grupo estava pronto. Jesus Cristo está vindo 
para o mundo novamente. A questão é: fazemos mais 
para nos prepararmos para um evento passado do que 
fazemos para o evento futuro? Podemos estar todos 
prontos para o Natal, mas estamos prontos para o re-
torno de Jesus Cristo? 

Extraído 

18 de dezembro 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/2/28
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mq/5/2

