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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) 

    

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 

                             “Se você esperar pelas condições perfeitas nunca vai fazer nada.” 
                
           
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 – VALDIRENE DE MATTOS 

25 - TEREZINHA CANDEIA CAMARGO DA SILVA 

26 - JOSÉ MAGALHÃES 
26 - FERNANDA TAMUS COSTA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

21 a 27 de fevereiro 

No dia 14/02, foi realizado o momento missionário no 

qual o presidente do MNI divulgou quais os objetivos da 

oferta de alabastro. Também teve uma linda apresenta-

ção pelo irmão Selso. 

 

 

TODAS AS QUINTA-FEIRAS...ÀS CRI-

ANÇAS ESTAM ENSAIANDO PARA 

APRESENTAÇÃO DE PÁSCOA QUE 

SERÁ NOS DIAS: 25 (SEXTA) e 27 

DE MARÇO (DOMINGO) 



 Você sabe o que é um vaso de alabastro? É um 
vaso feito de gesso e calcite. O vaso de Alabastro é feito 
especialmente para guardar perfumes e unguentos raros. O 
unguento de nardo puro, que foi usado para ungir Jesus era 
muito raro e muito caro. Dentro de nós também há um 
"óleo" para ser derramado, mas antes de derramar o óleo é 
necessário quebrar o vaso de alabastro. Quando a mulher 
quebra o vaso e derrama o óleo no corpo de Jesus alguns 
homens a criticam dizendo: "Para que se fez este desperdí-
cio de unguento? Porque podia vender-se por mais de tre-
zentos dinheiros, e dá-lo aos pobres." Marcos 14:4-5. Eles 
estavam dizendo que o óleo era muito caro e que poderia 
servir para ajudar os pobres, mas mesmo sendo caro e mui-
to raro, a mulher não teve dúvidas ao ungir Jesus, e Ele se 
agradou com isso. Aquele vaso de alabastro continha um 
unguento de nardo puro muito perfumado, que perfumou 
toda a casa (eu imagino que é como se nós fizéssemos um 
brigadeiro de panela, o cheirinho vai pela casa toda, né?). 
Muitas vezes nós não quebramos nosso vaso de alabastro 
na presença do Senhor. Ele está aí, e nós exitamos derra-
mar nosso perfume no Senhor. Qual é o aroma do seu per-
fume? Está cheirando mal? Será que Jesus se agrada com 
o cheiro do seu perfume? Uma coisa você pode ter certeza, 
não importa quão "podre" esteja seu perfume, Jesus o torna 
cheiroso novamente. Amado nós temos que começar a que-
brar nosso vaso, aquilo que temos de mais caro e mais raro 
precisa sair de dentro de nós, vamos nos derramar na pre-
sença de Jesus enquanto ainda a temos. O vaso de alabas-
tro é feito para ser quebrado, ele é feito para carregar o nar-
do puro.  
 Oh Santo Deus, queremos quebrar o vaso de ala-
bastro na Tua presença, ensina-nos Deus a te sentir, ensina
-nos a ter um bom perfume, agradável a Ti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaso de alabastro esculpido (mostrado pelos dois lados) 

encontrou na câmara funerária  

TENDO JESUS, TEMOS O CÉU ABERTO 
Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo 

da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse

-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante 

vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo 

sobre o Filho do homem. João 1:50,51 

 

Natanael aceita o convite de ir ver Jesus. Queria confirmar 

que o que falava acerca dEle era verdadeiro. Quando Jesus 

o vê declara: "aqui está um verdadeiro israelita em quem 

não há dolo". Natanael fica surpreso com tal declaração e 

lhe pergunta: "como é que me conheces?" Jesus lhe res-

ponde que quando estava em oração o havia visto debaixo 

de uma figueira.  A resposta de Natanael é o reconheci-

mento de que Jesus é o Mestre dos mestres, é Mestre por 

excelência. Reconhece a onisciência e a onipresença de 

Deus. Reconhece a divindade de Jesus ao dizer que Ele é o 

Filho de Deus. Natanael reconhece do mais íntimo de seu 

ser quem é Jesus. Ele crê que Jesus é o Libertador, o Cris-

to, o Messias esperado. Reconhece também que Jesus é o 

Rei de Israel. Com esta expressão estava dizendo: Tu és 

aquele que deve governar cada área da minha, da minha 

família e da minha nação. Me submeto inteiramente a ti 

em tudo. Natanael aceita o reinado de Jesus e, em certo 

sentido confirma a palavra do Senhor: "Eis ai um verda-
deiro israelita". A confissão de quem é Jesus e crer nEle 

para a salvação abre as portas para experimentarmos coi-

sas grandiosas em nossa vida. Jesus estava dizendo a Na-

tanael e serve para cada um de Nós, que os filhos de Deus 

já experimentam as maravilhas do céu mesmo estando 

aqui na terra. Converter-se significa adotar os valores da-

quele a quem seguimos. É uma mudança de rumo. Ainda 

estamos na terra, porém já somos cidadãos do céu. Com os 

olhos da fé já podemos ver os céus aberto. 

 

Rev. Eloi Moutinho 

21 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/50,51

