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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 

                                            “Se Deus não dá o que você quer, é porque não é disso que você precisa.”  

 

Reunião de casais realizado no dia 17 de setembro no 
espaço de festas Recanto Deus é fiel. Fotos tiradas pe-
la fotógrafa do ministério: Graziele. Acesse o facebook 
do Ministério de casais Somos um e veja o álbum com-
pleto do evento. 

 

 

 

 

 

28 - JONATAS DA SILVA MENEZES 

29 – GISELE MARCELINO DA SILVA 

30 - SONIA MARIA PERON 

 25  de setembro a 1 de outubro 

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 

 

02/10 -  BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Ana Letícia 

e Jonatas 

Turma 1– GALERINHA DE CRISTO: Beatriz 



 Um dia uma professora escreveu assim no quadro: 

9×1 = 7 

9×2 = 18 

9×3 = 27 

9×4 = 36 

9×5 = 45 

9×6 = 54 

9×7 = 63 

9×8 = 72 

9×9 = 81 

9×10 = 90 

Na sala não faltaram piadas porque ela tinha errado o 9×1 = 
7, sendo que a resposta certa é 9. Vários alunos ficaram 

rindo da cara dela e então ela esperou todo mundo se calar, 

para falar: É assim que você é visto no mundo. Errei de pro-

pósito pra mostrar a vocês como o mundo se comporta dian-

te de algum erro seu. NINGUÉM me elogiou por ter acerta-

do nove vezes, NINGUÉM me viu acertando e 

deu os parabéns, mas TODO MUNDO me cruci-

ficou, falou mal , riu da minha cara e zombou por-

que errei apenas UMA RESPOSTA. 

Assim é a vida! 
Devemos aprender a valorizar as pessoas pelos 

acertos. Muita gente acerta muito mais do que 

erra, e acaba sendo julgada por apenas UM erro, e 

não são valorizada pelos vários acertos. Reflita: 

Isso serve para muita gente. Mais elogios e menos 

críticas. Vamos tentar nos nossos dias? 
 

                                                                                          

Seguir com grande alegria 

 

 

"Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arreba-
tou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, 
cheio de alegria, seguiu o seu caminho." (Atos 8:39) 

 
A Bíblia conta a história de um homem da Etiópia que 
estava a caminho de Jerusalém, buscando a Deus. 
Este homem servia sua rainha numa alta posição hie-
rárquica. Sem dúvida, ele viajava com uma caravana, 
pois era um homem importante. Ele havia ouvido falar 
sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e sobre a fé do 
povo Judeu. Então foi a Jerusalém em busca de Deus, 
mas não o encontrou. No entanto, ele obteve algo de 
grande valor: um pergaminho do livro de Isaías, o qual 
lia enquanto viajava de volta para casa. E aconteceu 
que, enquanto ele lia Isaías 53, Filipe apareceu ao lado 
de sua carruagem. Deus havia dito para Filipe ir ao 
deserto, mas ele não sabia por que. Ele estava somen-
te caminhando no meio do nada, aguardando. Então 
veio esta caravana, e Filipe olhou e ouviu este homem 
importante lendo Isaías 53. Então Filipe se aproximou 
e perguntou: "O senhor entende o que está len-
do?" (Atos 8:30) O homem respondeu: "Como posso 
entender se alguém não me explicar?" (verso 31). En-
tão ele convidou Filipe para se juntar a ele. Filipe en-
trou na carruagem e explicouIsaías 53, e lhe disse que 
aquele verso tratava do Messias. Jesus é aquele que 
completou as Escrituras, quem morreu na cruz e res-
suscitou dos mortos. Querendo crer, o homem disse: 
"Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batiza-
do?" (verso 36). Então Filipe disse a ele que nada im-
pedia se ele acreditasse com todo o seu coração. A 
história termina com o homem importante seguindo o 
seu caminho com grande alegria. E assim é para todo 
o que acredita em Cristo: sempre segue o seu caminho 
com grande alegria.         
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25 de setembro 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 

NÃO ESQUEÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO 

CARTÃO. TRAGA NO PRÓXIMO DO-

MINGO 

Ora, aquele que possuir recursos 

deste mundo, e vir a seu irmão pade-

cer necessidade, e fechar-lhe o seu 

coração, como pode permanecer nele 

o amor de Deus?” (I João 3.17)  

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/09/seguir-com-grande-alegria.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/53
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/53
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/8/30
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/8/31
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/53
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/8/36

