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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 

  
 

 

 

 
 
 

28 - CELIA SOUZA GONÇALVES DA SILVA 

28 - ANTONIO OLÍMPIO DA SILVA 

29 - DALCIMAR ADALGISA ZANONI PAIXÃO 

29 - JAIME RAUL DE OLIVEIRA 

29 - JOÃO VICTOR ESTEVÃO 

30 - JOÃO RODOLFO PAIXÃO 
01 - ELOI MOUTINHO 

27 de novembro a 3 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 

                “Quando aprendi que cada pessoa só dá aquilo que tem, aprendi a não me decepcionar com as pessoas.”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

04/12 -  BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Gustavo e Nicole 
 

GALERINHA DE CRISTO: Emanuel e Mateo 

Querendo anunciar a progra-

mação do seu ministério???  

Envie mensagem pelo whats 

99963-0016 

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


                            Definição de amor 
  
 

Um senhor de idade chegou a 
um consultório médico, pra fa-
zer um curativo em sua mão, 
na qual havia um profundo cor-
te e muito apressado pediu ur-
gência no atendimento, pois 
tinha um compromisso. O médi-
co que o atendia, curioso per-
guntou o que tinha de tão ur-
gente pra fazer. O simpático 
velhinho lhe disse que todas as 

manhãs ia visitar sua esposa que estava em um 
abrigo para idosos, com mal de Alzheimer muito 
avançado. O médico muito preocupado com o atra-
so do atendimento disse: 
- Então hoje ela ficará muito preocupada com sua 
demora? 
No que o senhor respondeu:  
- Não, ela já não sabe quem eu sou. Há quase cin-
co anos que não me reconhece mais. O médico 
então questionou: 
- Mas então para quê tanta pressa, e necessidade 
em estar com ela todas as manhãs, se ela já não o 
reconhece mais? 
O velhinho então deu um sorriso e batendo de leve 
no ombro do médico e respondeu: 
- Ela não sabe quem eu 
sou… Mas eu sei muito bem 
quem ela é! 
 O médico teve que 
segurar suas lágrimas en-
quanto pensava… O verda-
deiro AMOR, não se resume 
ao físico, nem ao romântico… 
O verdadeiro AMOR é aceita-
ção de tudo que o outro é… 
De tudo que foi um dia… Do 
que será amanhã… e do que 
já não é mais! 

 

Arrisque! 
"Mas o Senhor disse a Ananias: 'Vá! Este homem é 

meu instrumento escolhido para levar o meu nome pe-
rante os gentios e seus reis, e perante o povo de Isra-

el'." (Atos 9:15) 
 

 Saulo (Paulo) não tinha ideia do que havia aca-
bado de acontecer com ele. Depois de ouvir a voz de 
Jesus na estrada para Damasco, ele caiu no chão, ce-
go por uma luz mais forte que o sol. Então ele foi leva-
do para uma casa por um homem chamado Judas 
(nenhuma relação com Judas Iscariotes). E aí entra 
Ananias, o pouco celebrado herói. Deus lhe falou em 
uma visão: "Vá à casa de Judas, na rua chamada Direi-
ta, e pergunte por um homem de Tarso chamado Sau-
lo. Ele está orando; numa visão viu um homem chama-
do Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que vol-
tasse a ver". (Atos 9:11-12). Mas Ananias teve suas 
dúvidas. Ele falou: "Senhor, tenho ouvido muita coisa a 
respeito desse homem e de todo o mal que ele tem 
feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui 
com autorização dos chefes dos sacerdotes para pren-
der todos os que invocam o teu nome". (Atos 9:13-14) 
Você pode imaginar a resistência de Ananias. Saulo 
era um notório perseguidor dos Cristãos. Saulo havia 
consentido na morte de Estêvão. Mesmo assim, Deus 
disse "Vá". Você conhece alguém que imagina que não 
possa se tornar um Cristão? Foi assim a situação 
quando Saulo de Tarso se tornou Cristão. Às vezes 
Deus colocará um fardo em seu coração. Você vai ver 
alguém e será um fardo de Deus falar com tal pessoa. 
É claro, se Deus diz "vá", podemos dizer "não". Deus 
disse “vá” para Jonas e ele disse “não” da primeira vez. 
Mas acabou indo, mesmo que arrastando os pés. 
- Você será como Jonas ou como Ananias?  
 Quando o Senhor disser “vá”, você irá lutar 
contra isso? Ou fará como Ananias e simplesmente 
irá? Simplesmente vá! Faça isso! Arrisque! 
 

27 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 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/11/arrisque.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/9/15
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/9/11-12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/9/13-14

