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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 

  
 

HOMEM VIRTUOSO, QUE, 
ACHARÁS 

1.Como é difícil encontrar um bom 
esposo, um homem fidedigno! O 
seu valor é muito maior do que 
bilhões aplicados no mercado de 
ações. 
2.Ele não anda com os que zom-
bam de Deus, não segue o exemplo dos pecadores e rejeita o conse-
lho dos maus. 
3.Ele é como uma árvore frondosa que cresce junto às águas, produ-
zindo frutos de justiça, suas folhas nunca caem porque ele busca seu 
alimento meditando na Palavra de Deus. 
4.Ele aprendeu a “carregar a sua cruz” publicamente, dando evidência 
através de suas ações e reações, do poder de Deus agindo em sua 
vida. 
5.De sua boca só sai a verdade que edifica e nem mesmo num campo 
de futebol, a torpeza toma conta de seus lábios. 
6.A sua esposa confia nele e não teme ficar sem sustento, pois ele é 
um homem ciente de suas responsabilidades, com trabalho honesto 
coloca o pão sobre a mesa e busca o conforto para sua família de 
modo equilibrado. 
7.Ele sabe administrar os bens que a família tem, sejam poucos ou 
muitos, e não tem medo do futuro, pois confia no Senhor. 
8.Ele exerce o sacerdócio no lar, pastoreando sua família. 
9.Ele aceita a colaboração do trabalho e do salário da esposa como 
uma bênção de Deus e fica feliz em participar das tarefas domésticas. 
10.Ele incentiva sua esposa a desenvolver suas habilidades e apti-
dões, e se alegra ao vê-la “desabrochar” como pessoa, buscando 
fazer a vontade de Deus. 
11.Ele é um pai amoroso que gasta tempo com seus filhos procuran-
do desenvolver um relacionamento significativo com cada um deles. 
Em troca, eles tem no pai um amigo e sentem orgulho dele. 
12.Sua esposa não teme que ele a abandone ou a troque por outra 
mulher, pois ele além de ser fiel ao compromisso que fizeram diante 
de Deus de se amarem até o fim, toma a iniciativa de enriquecer este 
relacionamento. 
13.Ele reafirma este amor através de palavras, carinho, separando 
tempo para estar com ela, lembrando de datas importantes, compran-
do uma lembrancinha de vez em quando, e prestando algum serviço a 
ela. 
14.Ele é cuidadoso ao relacionar-se como outras mulheres, fugindo 
sempre da “aparência do mal”. 
15.Ele fala com sabedoria e delicadeza e se mostra forte em meio às 
tempestades da vida. 
16.Ele ministra às pessoas com necessidades físicas e espirituais, 
pois é um bom mordomo dos dons que Deus lhe deu. Ele é uma pes-
soa respeitada por todos. 
17.Sua esposa acha que ela não poderia ter esposo melhor. A beleza 
do seu caráter sobrepuja todos os músculos que uma academia pos-
sa esculpir e todo o “frisson” que um rosto bonito possa causar … pois 
tudo isso passa… mas o homem que teme ao Senhor, este será lou-
vado. Seu exemplo e dedicação serão para sempre apreciados. 

 

 
 
 

20- JOÃO VICTOR GASPARINO 
21- ROSIRENE M. SOUZA 
26- LARISSA SILVA TIROLLA 

20 a 26 de novembro 

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 

                                “Quando a noite esconde a luz, Deus acende as estrelas.”  



DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS 

 Tanto nos Estados Unidos 

como também no Canadá o 

Dia de Ação Graças é uma 

data em que geralmente as 

pessoas utilizam para se 

reunirem com suas famílias 

fazendo grandes jantares 

em gratidão a Deus, ainda 

existem aquelas pessoas 

que aproveitam essa data 

para se dedicaram ao exercício de atividades religiosas, o 

Dia de Ação de Graças também é celebrado  com grandes 

desfiles nos Estados Unidos. O prato típico dessa data ge-

ralmente é peru, o que dá ao Dia de Ação de Graça o nome 

de "Dia do Peru" (turkey day). 

             Já aqui no Brasil ainda não criamos nenhuma tradi-

ção ou costume pra comemorar essa data, muito pelo con-

trario atualmente as pessoas se quer têm conhecimento da 

existência de uma data tão importante, mas você ainda po-

de mudar essa história e fazer a diferença meu caro irmão, 

não estou falando de fazermos jantares com uma mesa 

farta, repleta de comidas, promover algum evento com can-

tores evangélicos famosos, mas simplesmente fazer aquilo 

que está a seu alcance, que é reconhecer a importância 

desse Deus maravilhoso na sua vida e com simples gesto 

de amor e gratidão faça uma oferta especial na sua igreja 

para que o nome de Jesus venha ser exaltado. peça ao seu 

pastor para realizar um culto de ação de graças nesse dia e 

a oferta que você entregar a Deus poderá ser usada na 

construção ou reforma da igreja por exemplo, para comprar 

aquele instrumento musical que vocês estão precisando, 

para o sustento daquele missionário que se encontra fazen-

do a obra de Deus distante de tudo, mas se não for possível 

a sua oferta em dinheiro, que você oferte com alimentos 

para que o departamento de ação social de sua igreja . 

           Compartilhe essa ideia, amados irmãos e não espe-

rem pelo governo para fazer aquilo que vocês também são 

responsáveis em fazer que é a divulgação dessa data tão 

importante  e consequentemente fazer a obra de Deus. 

            O dia de ação de graças é comemorado na quarta 

quinta feira do mês de novembro, ou seja neste ano será no 

dia 24 de novembro. 

 

CORAÇÃO GRATO 
Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. 

O seu amor dura para sempre!  Salmos 136:1  
 

Nas vinte e quatro horas que passamos todos os dias, por 
incrível que pareça, acontecem muitas coisas. Acordamos, 
nos alimentamos, realizamos muitas atividades ou ainda que 
não tenhamos muitas tarefas, podemos aproveitar o tempo 
para uma boa leitura, para um bate papo. Enfim, em meio a 
esse tempo que temos todos o dias podemos desfrutar da 
vida ou podemos mergulhar nas preocupações e dificuldades 
de modo que não vejamos as ações diárias de Deus. 
Muitas vezes passamos os dias preocupados com outros 
dias que virão. Passamos os dias olhando para trás ou para o 
futuro e deixamos de perceber que cada dia é um novo tem-
po em nossa vida. E cada dia é um trabalhar de Deus. Todos 
os dias Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Cada 
dia trabalha nosso caráter. Cada dia nos dá livramentos os 
quais muitas vezes sequer tomamos conhecimento. Os dias 
passam e a mão de Deus está sobre nossa vida nos momen-
tos bons e nos momentos ruins. Se olharmos bem, percebe-
remos que o Senhor nos presenteia até mesmo com peque-
nos desejos que temos. E no final do dia, quando vamos des-
cansar muitas vezes expomos a Deus em oração as nossas 
dificuldades mas esquecemos de agradecer . Se passamos 
vinte e três horas agradáveis e uma hora desagradável lem-
braremos apenas do dissabor daquilo que nos entristeceu. 
Temos que aprender a ser gratos. Um coração cheio de grati-
dão consegue perceber as coisas novas que Deus faz a cada 
dia. Consegue perceber até mesmo no deserto um oásis por 
Ele providenciado. Quer ter essa visão? Comece a agradecer 
e agradecer todos os dias por todos os momentos. Sua visão 
mudará e começará a enxergar o invisível aos olhos huma-
nos. Enxergará a água no meio do deserto, a pequena me-
lhora no meio da enfermidade, a provisão de Deus no meio 
da escassez, a presença consoladora do Senhor em meio a 
solidão. Experimente ser grato e seus olhos se abrirão para o 
que Deus está fazendo em sua vida. 

20 de novembro 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 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_136_1/

