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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

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) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3321-6969 / 9943-6463) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Marisa Nemoto 

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                    “Deus não se atrasa, a gente é que não sabe esperar...”                 
           
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

07 - SAULO VINICIUS DA PAIXÃO 
08 – LUCAS TOMAZ ESTEVÃO 

10 - NATALIA C. GARCIA 
10 - ALLYSON SIMÕES DE SOUZA 

10 – CORINA RONCHI 
11 - ELIZABETH SANTOS PORTO  

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

7 a 13 de fevereiro 

No dia 5 de fevereiro foi realizada mais uma célula do 

Ministério Idade com qualidade e foi na casa dos irmãos 

Ernesto e Maria. Esteve presente 20 pessoas. A próxima 

será na casa da irmã Ivanilde. Participem! 



ONDE VOCÊ COLOCA O SAL? 

O velho Mestre pediu a um jovem triste que colocasse 
uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. 
- Qual é o gosto? - perguntou o Mestre. 
- Ruim - disse o aprendiz. 
O Mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra 
mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois cami-
nharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. 
Então o velho disse: 
- Beba um pouco dessa água. 
Enquanto a água escorria do queixo do jovem o Mes-
tre perguntou: 
- Qual é o gosto? 
- Bom! - disse o rapaz. 
- Você sente o gosto do sal? - perguntou o Mestre. 
- Não... - disse o jovem. 
O Mestre então, sentou ao lado do jovem, e disse: 
- A dor na vida de uma pessoa não muda. Mas o sa-
bor da dor depende de onde a colocamos. Quando 
você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é 
aumentar o sentido de tudo o que está a sua volta. É 
dar mais valor ao que você tem do que ao que você 
perdeu. Em outras palavras: É deixar de ser copo pa-
ra tornar-se um lago. 
___________________________________________ 

 

 

 

 

No dia 21 de fevereiro 
termina o horário de ve-
rão. Você deve atrasar o 
seu relógio em uma hora. 

LEVANDO PECADORES A CRISTO 
 “Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aque-

le de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas: Jesus de 

Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma 

coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem, e vê. Jesus viu 

Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadei-

ro israelita, em quem não há dolo".João 1:45-47  

Que visão tem Jesus! A Bíblia diz que Jesus tem olhos como 

fogo, sua visão queima e traspassa. Jesus viu Natanael bem 

antes dele aproximar-se de onde Ele se encontrava. Será 

que estamos conscientes da Sua onipresença, de que Ele 

nos vê a cada segundo da nossa vida? Obviamente Nata-

nael ainda não havia convertido até experimentar este ma-

ravilhoso encontro com Jesus. Ele era bastante incrédulo, 

queria ver para crer, porém  recebeu um elogio incrível de 

Jesus. Natanael tinha uma virtude que só Jesus podia reco-

nhecer, ele era transparente e sincero em suas convicções. 

Deste encontro de Natanael com Jesus aprendemos que na 

sociedade de hoje também há pessoas sinceras  e que pre-

cisam ter um encontro com Jesus para serem salvas. Isto 

porque somente a sinceridade ou o caráter não são sufici-

entes para salvar, é necessário um encontro com Cristo 

gerando arrependimento, confissão de pecados e nascendo 

de novo para herdar o Reino de Deus. Filipe exerceu um 

papel  importante na conversão de Natanael, pois ao ter 

seu sua experiência com Cristo logo saiu e achou seu ami-

go Natanael e o levou ao Salvador. Há tantas pessoas pró-

ximas  de nós,  até mesmo dentro de nossos lares que es-

tão perdidas e que cabe a nós achá-las e leva-las para ter 

um encontro com Cristo. 

Rev. Eloi Moutinho 

7 de fevereiro 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.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/47

