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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 

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 

                             “Há sempre algo para nos tirar a paz, mas há sempre Deus para nos devolvê-la.” 
                
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 -JUSCILENE DE FÁTIMA SCURUPA 
01 - SUELI DA SILVA GONÇALVES 
02 - DANIEL NAKANISHI 
03 - EDSON JOSÉ BATISTA 
05 - EMANUELLE SALGADO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 28 de fevereiro a 5 de março 

UMA NOVA SÉRIE DE ESTUDOS... VENHA PARTICIPAR! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JESUS EM NOSSA VIDA DIÁRIA 

 

E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia; e 

estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus 
discípulos para as bodas. João 2:1,2 

 

Até este momento Jesus tinha apenas cinco seguidores: 

João, André, Pedro, Felipe,e Natanael. Jesus está come-

çando a discipular seus seguidores no meio da vida cotidi-

ana. Seu discipulado não está ausente das suas atividades 

sociais. Ser um discípulo de Jesus significa incluí-lo em 

todas as atividades da nossa vida. O cristianismo não se 

esconde em uma torre de marfim e nem é uma atividade 

de domingo apenas. O cristianismo deve estar nas minhas 

atividades cotidianas. O erro de muitas pessoas quando 

convertem é o de se afastar de amigos e parentes por não 

professarem a sua fé. Todavia esta é uma atitude contrária 

ao Evangelho. É ali no meio da nossa família e amigos 

que devemos demonstrar o que Cristo tem feito em nossa 

vida. É no meio deles que Deus nos dará futuros discípu-

los de Cristo. É muito significativo este texto de João 2:1-

12,  pois foi ali que Jesus deu início a seus milagres e 

quem sabe sua primeira lição de discipulado para aqueles 

primeiros cinco discípulos. Esta é primeira festa de casa-

mento em que Jesus foi um convidado especial. A Bíblia 

não diz se Ele era parente dos noivos, pois também sua 

mãe e seus irmãos estavam presentes. Na verdade Cristo 

deve ser sempre o primeiro convidado para qualquer cele-

bração de matrimônio, e não somente para o casamento 

mas para estar conosco todos os dias e nos abençoar nas 

horas boas e difíceis da nossa caminhada. Ele deve ser o 

dono e o Senhor da nossa casa. Sempre que o vinho aca-

bar, isto é, a alegria e o amor esfriar se Ele estiver presente 

e o buscarmos acontecerá o milagre. Quando Cristo está 

envolvido em todos os aspectos diários a vida tem sentido 

e se torna em uma vida abundante e ricamente abençoada. 

Deus te abençoe em tudo o que fizer. 

Rev. Eloi Moutinho 

28 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 

            ASSEMBLEIA DISTRITAL - CAMPO GRANDE 

CULTO DE POSSE DA JUNTA E DOS PRESIDENTES LOCAIS  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/2/1,2

