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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) 
   Pr. Mario Biolada (3321-6969 / 9943-6463) 

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 

                                 “HUMILDADE  não te faz melhor que NINGUÉM, mas te faz DIFERENTE de muitos"                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

29 - DALCIMAR ADALGISA ZANONI PAIXÃO 

29 - JAIME RAUL DE OLIVEIRA 

29 – JOÃO VICTOR ESTEVÃO 

30 - JOÃO RODOLFO PAIXÃO 

01- ELOI MOUTINHO 

04- VANESSA DA SILVA 

05-  IVANA PEREIRA  

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

29 de novembro a 5 de dezembro 



O SORRISO DE DEUS 
 

 

Havia um pequeno menino que queria se encontrar 
com Deus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela 
frente. Um dia, encheu sua mochila com pastéis e 

guaraná, e 
saiu para 
brincar no 
parque. 
Quando ele 
andou umas 
três quadras, 
encontrou um 
velhinho sen-
tando em um 
banco da 
praça olhan-

do os pássaros.O menino sentou-se junto a ele, abriu 
sua mochila, e ia tomar um gole de guaraná, quando 
olhou o velhinho e viu que ele estava com fome, então 
ofereceu-lhe um pastel. O velhinho muito agradecido, 
aceitou, e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrí-
vel que o menino quis ver de novo; então ele ofereceu
-lhe seu guaraná. Mais uma vez o velhinho sorriu ao 
menino.O menino estava tão feliz! Ficaram sentados 
ali, sorrindo, comendo pastel e bebendo guaraná pelo 
resto da tarde, sem falarem um ao outro. Quando co-
meçou a escurecer o menino estava cansado e resol-
veu voltar para casa, mas antes de sair ele se voltou e 
deu um grande abraço no velhinho.Aí o velhinho deu-
lhe o maior sorriso que o menino já havia recebi-
do.Quando o menino entrou em casa, sua mãe, sur-
presa ao ver a felicidade estampada em sua face, per-
guntou:- O que você fez hoje que te deixou tão feliz 
assim? Ele respondeu.- Passei a tarde com Deus - e 
acrescentou - Sabe, Ele tem o mais lindo sorriso que 
eu jamais vi! Enquanto isso, o velhinho chegou em 
casa com o mais radiante sorriso na face, e seu filho 
perguntou:- Por onde você esteve que está tão feliz? 
E o velhinho respondeu:- Comi pastéis e tomei guara-
ná no parque com Deus. Antes que seu filho pudesse 
dizer algo, falou:- Você sabe que Ele é bem mais jo-
vem do que eu pensava? 

 

 

ELE VEIO COM UMA MISSÃO        
Jo.1:11-13 

Realmente Ele veio com um propósito, uma missão, com um 

objetivo. Ele veio com algo em mente e se concentrou para 

cumprir esse projeto eterno que o Pai o enviou. Absoluta-

mente nada poderia  impedir Jesus na sua missão de morrer 

para salvar todo aquele que nele crê. Em três ocasiões dife-

rentes Jesus anunciou para os seus discípulos a sua morte.  

Jesus sabia o que ia acontecer e que esta era a perfeita vonta-

de  de seu Pai.  João diz isso de forma clara numa minúscula 

frase: "Ele veio para os seus." Veio para nos dar a salvação e 

a vida eterna. Veio para nos libertar dos nossos pecados, para 

abrir  nossos  olhos e converter-nos das trevas à luz, e do 

poder de Satanás para Deus. Recebemos pela fé em Jesus, o 

perdão dos pecados e herança entre os que são santificados. 

Ele veio para nos mostrar o caminho para o Pai. Desde a que-

da do homem, cujo relato inicial se encontra em Gênesis, 

Deus já havia prometido um Redentor a fim de salvar o ho-

mem do pecado e da morte eterna. Segundo podemos ler em 

Romanos e em Hebreus, esse Redentor precisava ser um ho-

mem, pois teria que morrer em nosso lugar, sem pecado, para 

que o sacrifício propiciatório fosse perfeito, ou seja, um ho-

mem justo morrendo pelos injustos.  As Escrituras nos expli-

cam que os judeus rejeitaram a Jesus (e isto é facilmente ve-

rificável até hoje), porém a Bíblia nos mostra que já que os 

judeus rejeitaram a salvação de Deus preparada em primeiro 

lugar para eles, Deus abriu a porta da salvação aos gentios 

(os não judeus), por isso João diz: Mas, a todos quantos o 

receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a 

saber, aos que crêem no seu nome.  

Uma boa semana; 

Rev. Eloi Moutinho 

29 de novembro 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 


