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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 

 

 
 
 

 

25- NIVALDO VITÓRIO DA SILVA 
25- VALDINEY RIBEIRO 
25- MARIA APARECIDA HORIÉ 
28- VERA  LÚCIA SILVA ALMENDA 
29- CAROLINA DUARTE PEREIRA 

25 a 31 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 

         “Viver é aceitar cada minuto como um milagre que não poderá ser repetido. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! .”  

No dia 18 de dezembro foi realizado o culto de Natal, no qual o 

coral apresentou uma cantata com vários solos e ainda teve a 

participação das crianças Parabéns aos integrantes e a maes-

trina pela linda apresentação. 

ASSEMBLEIA DISTRITAL - AGENDE ESTA DATA 

  18 DE MARÇO DE 2017 EM CAMPO GRANDE 

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


 

Um homem deixou para fazer suas compras de Natal no último 
instante. Nas ruas o vai-e-vem da multidão apressada. Ele, 
entre esbarrões, comprando aqui e ali. De súbito, pula um mo-
leque à sua frente pedindo, quase implorando para que ele 
comprasse duas canetas para ajudá-lo. Nervoso, ele manda o 
garoto sair da frente. Apressou o passo e só parou, quando 
percebeu que havia ganho certa distância do garoto. Foi à loja 
de brinquedos e é mal atendido. A balconista, exausta e irrita-
da, vende descortesias e ele prontamente deu o troco. Ao voltar 
para casa, guiou o carro como se estivesse à frente de um e-
xército inimigo, queixando-se sistematicamente de todos os que 
atravancavam o seu caminho. Quando chegou enfim, mal-
humorado, seu filho caçula recebeu-lhe com a ansiedade dos 
que aguardam uma notícia. A sala estava iluminada, em clima 
de festa. Sentindo a paz doméstica, recordou a sua vergonhosa 
performance naquela maratona de véspera de Natal. E obser-
vando a alegria de seu filho diante dos embrulhos coloridos, 
reviu arrependido a expressão tristonha da criança que tentou 
vender-lhe duas canetas . . . 
 Contou este fato a um amigo. Este, porém, disse-lhe: 
       - Meu amigo, você não entendeu o sentido do Natal. Esta 
comercialização é necessária para movimentar o comér-
cio,  mas é lamentável que, sob indução da propaganda, trans-
formaram o ato de presentear numa obrigação. Há quem se 
ofenda se não recebe algo dos familiares. É bom presentear, 
nos dá alegria. É sempre um gesto de carinho, uma manifesta-
ção de bem-querer. Mas, o ideal seria que não houvesse tempo 
certo para isso, tira muito a espontaneidade do gesto e a magia 
da dádiva. Porém, é sempre bom lembrar que nos reunimos 
para celebrar o nascimento de Jesus. E que Este, não pediu 
que trocássemos presentes, mas que vivenciássemos seus 
ensinamentos. Portanto, amigo, vivencie o Natal amando ao 
próximo, fazendo aos outros o que gostaria que os outros lhe 
fizesse, porque tudo que fizermos ao menor de nossos irmãos, 
é ao "aniversariante" que estaremos fazendo. Este é o verda-
deiro sentido do Natal. Mas lembre-se amigo, não espere o 
próximo Natal para consertar . . . 

Um Presente Não 

Merecido 
"Mas Deus demonstra seu a-

mor por nós: Cristo morreu em 
nosso favor quando ainda éra-

mos pecadores." (Romanos 
5:8) 

 

 Quem está na sua lista 

de presentes neste Natal? Geralmente, damos pre-

sentes para familiares e amigos. Queremos comprar 
presentes para pessoas que amamos e nos preocupa-
mos. Tendemos a presentear aqueles que nos tratam 
bem, as pessoas que são gentis e atenciosas conosco. 
E muitas vezes daremos presentes em troca de pre-
sentes que recebemos. Alguns de nós irão ainda com-

prar presentes até para os nossos animais de estima-

ção. No entanto, geralmente não compramos presen-
tes para os nossos inimigos, não é mesmo? Não da-
mos presente para uma pessoa que nos difamou ao 
longo do ano. Não damos presente para o vizinho ira-
do que nunca tem uma palavra amável a dizer. Não 
damos um presente a alguém que tentou nos tirar o 

trabalho. Nem enviamos presente para o ladrão que 
roubou o aparelho de som do carro no mês passado. 
Mas pense nisso: Quando Deus enviou Jesus Cristo, 

Seu Filho, e nos deu este presente supremo, Ele o 
deu a nós enquanto ainda éramos seus inimigos. A 
Bíblia nos diz, "Mas Deus demonstra o seu amor por 
nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éra-

mos pecadores" (Romanos 5:8). Não fizemos absolu-
tamente nada para sermos dignos ou merecedores 
deste presente. Na verdade, o que realmente merece-
mos é o julgamento, porque todos temos pecado con-

tra Deus. Todos nós deliberadamente cruzamos essa 
linha. A incrível verdade do Natal é que, apesar de 

nossos pecados, Deus enviou o Seu Filho para nos 
salvar. Naquela pequena manjedoura em Belém, Ele 
nos deu um presente não merecido. 

 

25 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/12/um-presente-nao-merecido.html
http://www.devocionaisdiarios.com/2016/12/um-presente-nao-merecido.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/5/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/5/8

