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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

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 (3024-6969 / 8443-3082) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

“Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos.”   
 
 

 
 

24 - ANA MARIA DE OLIVEIRA 
24 - MATHEUS ABUCCI 
25 - ALTAIR BERBERT 
25 – BRUNO DE ALMEIDA SANT’ANNA 
25 - ADÉLIA MENDES DA SILVEIRA 
25 – CARLA DAVANZO RODRIGUES 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

No dia 21 de março no período da manhã aconteceu a 23 Conven-
ção Distrital com a palavra sendo ministrada pelo Rev. Sarmento e 
também teve os relatórios dos presidentes distritais do MNI 
(Dalcimar) - JNI (Mariana) - MEDD( Marcelo) 

22 A 27 DE MARÇO 



O VALOR DE UM MILAGRE 
 

Uma garotinha foi para o quarto e pegou um vidro de geleia que 
estava escondido no armário e derramou todas as moedas no chão. 
Contou uma por uma, com muito cuidado, três vezes. O total preci-
sava estar exatamente correto. Não havia chance para erros. 
Colocando as moedas de volta no vidro e tampando-o bem, saiu 
pela porta dos fundos em direção à farmácia Rexall, cuja placa 
acima da porta tinha o rosto de um índio. Esperou com paciência o 
farmacêutico lhe dirigir a palavra, mas ele estava ocupado demais. 
A garotinha ficou arrastando os pés para chamar atenção, mas 
nada. Pigarreou, fazendo o som mais enojante possível, mas não 
adiantou nada. Por fim tirou uma moeda de 25 centavos do frasco e 
bateu com ela no vidro do balcão. E funcionou! 
- O que você quer? - perguntou o farmacêutico irritado. - Estou 
conversando com o meu irmão de Chicago que não vejo há anos -, 
explicou ele sem esperar uma resposta. 
- Bem, eu queria falar com o senhor sobre o meu irmão -, respon-
deu Tess no mesmo tom irritado. - Ele está muito, muito doente 
mesmo, e eu quero comprar um milagre. 
- Desculpe, não entendi. - disse o farmacêutico. 
- O nome dele é Andrew. Tem um caroço muito ruim crescendo 
dentro da cabeça dele e o meu pai diz que ele precisa de um mila-
gre. Então eu queria saber quanto custa um milagre. 
- Garotinha, aqui nós não vendemos milagres. Sinto muito, mas não 
posso ajudá-la. - explicou o farmacêutico num tom mais compreen-
sivo. 
- Eu tenho dinheiro. Se não for suficiente vou buscar o resto. O 
senhor só precisa me dizer quanto custa. O irmão do farmacêutico, 
um senhor bem aparentado, abaixou-se um pouco para perguntar à 
menininha de que tipo de milagre o irmão dela precisava. 
- Não sei. Só sei que ele está muito doente e a minha mãe disse 
que ele precisa de uma operação, mas o meu pai não tem condi-
ções de pagar, então eu queria usar o meu dinheiro. 
- Quanto você tem? - perguntou o senhor da cidade grande. 
- Um dólar e onze cêntimos -, respondeu a garotinha bem baixinho. 
- E não tenho mais nada. Mas posso arranjar mais se for preciso. 
- Mas que coincidência! - disse o homem sorrindo. - Um dólar e 
onze cêntimos! O preço exato de um milagre para irmãozinhos! 
Pegando o dinheiro com uma das mãos e segurando com a outra a 
mão da menininha, ele disse: 
- Mostre-me onde você mora, porque quero ver o seu irmão e co-
nhecer os seus pais. Vamos ver se tenho o tipo de milagre que 
você precisa. Aquele senhor elegante era o Dr. Carlton Armstrong, 
um neurocirurgião. A cirurgia foi feita sem ônus para a família, e 
depois de pouco tempo Andrew teve alta e voltou para casa. Os 
pais estavam conversando alegremente sobre todos os aconteci-
mentos que os levaram àquele ponto, quando a mãe disse em voz 
baixa: 
- Aquela operação foi um milagre. Quanto será que custaria? 
A garotinha sorriu, pois sabia exatamente o preço: um dólar e onze 
cêntimos! - Mais a fé de uma criancinha. 
 

                  
 

Aproveitando as Oportunidades 

 

"Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que 
ele [Estevão] falava." (Atos 6:10) 

 
Estevão era um jovem cheio de sonhos. Escolhido para ser 
um diácono da igreja, ele logo foi pregar o evangelho e as 
pessoas estavam vindo para a fé. Ocorre que ele começou a 
ter problemas quando foi levado perante o Sinédrio. No pri-
meiro século, o Sinédrio era como a Suprema Corte de Israel 
e poderia decidir sobre a vida e morte de qualquer pessoa. 
Se Estevão fosse mais diplomático, ele poderia simplesmente 
ter ficado em casa naquela noite. Mas ele viu uma oportuni-
dade - a oportunidade de pregar o evangelho. 
 
Tenho convicção de que Estevão possa mesmo ter dirigido 
alguns de seus comentários para um deles em específico: 
Saulo de Tarso. Mas, como sabemos, eles gritaram e corre-
ram atrás de Estevão e o apedrejaram até a morte, tornando-
o o primeiro mártir da igreja cristã. A vida de Estevão foi cur-
ta, mas teve um papel fundamental na conversão de Saulo, 
que conhecemos hoje como Paulo. 
 
Quando uma vida jovem é abreviada, quando a vida não atin-
giu todo o seu potencial, temos a tendência de pensar em 
como é trágico, porque todos queremos viver uma vida longa. 
Mas quem pode dizer quanto tempo você ou eu vamos viver? 
Não temos nenhum controle sobre duas datas em nossa vi-
da: a do nosso nascimento e a de nossa morte. Há pouco 
espaço de tempo entre estas datas e muito a fazer. Mas o 
resto, bem, isso é com Deus. 
 
Você pode viver muito mais tempo ou não. Só Deus sabe. 
Você não decide quando sua vida começa ou termina. Mas 
você decide o que fazer com aquele pequeno intervalo no 
meio. 
- O que você tem feito com o seu intervalo de tempo? 
 

                     Devocionais Diários 

22 de Março de 2015 

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 

 

Informativo  Semanal     Ano XVI    nº 12     22/3/2015 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2015/03/aproveitando-as-oportunidades.html

