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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 

                                            Deus pode fazer mais em um momento do que o homem em um milênio.      J Blanchard 

Concluindo a campanha do Projeto Manaus, a equipe composta dos 
irmãos: Ivanilde, Dalcimar, Valéria, Vanessa, Luiz , Saulo e Noemi 
viajou no dia 10 e retornou no dia 18 de janeiro.  Confira algumas 
fotos: 

 

25 – ANDREIA AP. DA SILVA SANTOS 
27 - IVANILDE DOS REIS DIAS 

28 - ANA BEATRIZ FONSECA 

30 - RILDO JUNIOR 

25 a 31 DE JANEIRO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

06– Reunião de professores 

08– Culto de Missões - oferta de Alabastro 

14 a 17– Acampamento Distrital dos Jovens 

27- Encontro de Homens 

28– Encontro de Mulheres 



   

CONTINUAÇÃO....CINCO IMPORTANTES LIÇÕES 
 
 

Terceira importante lição: Sempre se lembre da-
queles que te serviram 

 
Numa época em que um sorvete custava muito menos do 
que hoje, um menino de 10 anos entrou na lanchonete de 
um hotel e sentou em uma mesa. Uma garçonete colocou 
um copo de água na frente dele.  
-"Quanto custa um sundae?" perguntou ele. -"50 centavos" 
- respondeu a garçonete. O menino puxou as moedas do 
bolso e começou a contá-las. 
- "Bem, quanto custa o sorvete simples?" ele perguntou. A 
essa altura, mais pessoas estavam esperando por uma 
mesa e a garçonete perdendo a paciência. 
-"35 centavos" - respondeu ela, de maneira brusca. 
O menino, mais uma vez, contou as moedas e disse: "eu 
vou querer, então, o sorvete simples". A garçonete trouxe o 
sorvete simples, a conta, colocou na mesa e saiu. O meni-
no acabou o sorvete, pagou a conta no caixa e saiu. Quan-
do a garçonete voltou, começou a chorar a medida que ia 
limpando a mesa, pois ali, do lado do prato, tinham 15 cen-
tavos em moedas, ou seja, veja bem, o menino não pediu o 
sundae porque ele queria que sobrasse a gorjeta da garço-
nete. 
 
 

     Quarta importante lição 
 
Há muitos anos atrás, um rei colocou uma pedra enorme 
no meio de uma estrada e ficou escondido observando 
para ver se alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Al-
guns mercadores e homens muito ricos do reino passaram 
por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns 
até esbravejaram contra o rei dizendo que ele não manti-
nha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer 
mover a pedra dali. De repente, passa um camponês com 
uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa 
rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a ro-
cha dali. Após muita força e suor, ele finalmente conseguiu 
mover a pedra para o lado da estrada. Ele então voltou a 
pegar sua carga de vegetais, mas notou que havia uma 
bolsa no local onde estava a pedra. A bolsa continha mui-
tas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia 
que o ouro era para a pessoa que tivesse removido a pe-
dra do caminho. O camponês aprendeu o que muitos de 
nós nunca entendemos: "Todo obstáculo contém uma o-
portunidade para melhorarmos nossa condição".  

                

          Deixando Deus conduzir 
"Não se embriaguem com vinho, que leva à libertina-

gem, mas deixem-se encher pelo Espírito" (Efésios 

5:18) 

Na vida cristã, muitas vezes tentamos fazer com nos-

sas próprias forças o que Deus nos chamou a fazer. 

Pensamos: "Tenho que guardar os mandamentos de 

Deus e resistir à tentação e amar meu cônjuge..." É 

difícil. Mas quando dissermos: "Senhor, não consigo 

fazer isto sozinho; peço apenas que seu Espírito Santo 

me encha e me ajude a fazer essas coisas", aí perce-

beremos que fazer o que Deus nos manda pode na 

verdade ser um deleite, em vez de apenas um dever. A 

Bíblia diz: "Não se embriaguem com vinho, que leva à 

libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espíri-

to" (Efésios 5:18). A palavra "encher" usada aqui tem 

múltiplos sentidos, dentre os quais o do vento encher 

uma vela de barco. Então ser enchido pelo Espírito 

significa ser carregado por Jesus, sob Seu controle. A 

palavra "encher" neste versículo também fala de algo 

que é contínuo. Então de fato esse versículo está di-

zendo: "Estejam cheios, e de novo e de novo e de novo 

e de novo, com o Espírito Santo". Outro modo como a 

palavra "encher" poderia ser traduzida é "permear", tal 

como o sal vai na carne para conservá-la. Então 

"deixem-se encher pelo Espírito" significa que devemos 

deixar o Espírito Santo permear as nossas vidas e tudo 

o quanto fazemos. Deixe o Espírito Santo permear a 

sua vida de oração, a sua vida de louvor, o seu traba-

lho, o seu casamento, e o modo como você trata os 

outros. 

                                 www.devocionaisdiarios.com.br 

25 de Janeiro 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 
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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/2015/01/deixando-deus-conduzir.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5/18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5/18

