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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 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

"Sussurros que não podem ser expressos em palavras  são freqüentemente orações que não podem ser recusadas  (C. Spurgeon 1834-1892) 

 

 

 

 

 

 
 

 

03 – ANA FLÁVIA GASPARINO 

05 – TERESINHA ABUCCI 

06 - GABRIEL MATTOS MOUTINHO 

07 - FABÍOLA MARA SILVA 
07 - LINO DE QUADROS BITENCOURT 

09 - FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES 

09 - ARTHUR MOUTINHO FERNANDES 

09 - SATOMI NAKAMURA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

3 a 9 de maio 

 

 
 
 

     No próximo domingo - 10 de 
maio programação especial para as 
crianças com as tias               

 
 

                          Sheila e Pollyana 

DIA 11 — BAZAR MÃOS ESTENDIDAS 

DIA 17— REUNIÃO HOMENS DE HONRA 

DIA 18 — REUNIÃO DE CASAIS SOMOS UM 

DIA 25 — REUNIÃO DE MULHERES                  DIA 30 — VÍGILIA  



 Um mestre do Oriente viu quando uma cobra esta-

va morrendo queimada e decidiu tirá-la do fogo, mas quan-

do o fez, a cobra o picou. Pela reação de dor, o mestre o 

soltou e o animal caiu de novo no fogo e estava se quei-

mando de novo. O mestre tentou tirá-la novamente e nova-

mente a cobra o picou. Alguém que estava observando se 

aproximou do mestre e lhe disse: 

— Desculpe-me, mas você é teimoso! Não entende que 

todas as vezes que tentar tirá-la do fogo ela irá picá-lo? 

O mestre respondeu: 

— A natureza da cobra é picar, e isto não vai mudar a mi-

nha, que é ajudar. 

 Então, com a ajuda de um pedaço de ferro o mes-

tre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. 

 Não mude sua natureza se alguém te faz algum 

mal, não perca sua essência; apenas tome precauções. 

Alguns perseguem a felicidade, outros a criam. 

Preocupe-se mais com sua consciência do que com a sua 

reputação. Porque sua consciência é o que você é, e sua 

reputação é o que os outros pensam de você. E o que os 

outros pensam, não é problema nosso... é problema deles. 
 

 O livro Verdadeiro Evangelho parte do princípio de 

que o homem desconhece o verdadeiro conteúdo do evange-

lho, é importante que se pregue o evangelho em seu verdadei-

ro conceito. Por isso o autor se prende apenas à Bíblia e ex-

põe o plano de salvação verdadeiro, planejado e realizado por 

Deus. Sem fugir da verdade da fé, Paul Washer passa pelo 

pecado do homem, pela justiça de Deus, a Sua misericórdia, a 

morte de Jesus, a ressurreição e a Salvação, resultado de 

tudo isso. Não é possível falar de evange-

lho sem falar da lei, assim como é impossí-

vel fazê-lo sem mencionar a graça. Por isso, 

devemos nos voltar ao verdadeiro evange-

lho e pregá-lo com fidelidade. 
 

Páginas: 120 

Formato: 13 X 17 cm 

Editora: Editora Fiel 

Autor: Paul Washer 

 
 
 

             Uma mudança de perspectiva 
 
 

"Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Se-
nhor determina os seus passos." (Provérbios 16:9) 

 
 Fazemos os nossos planos, mas Deus sempre terá o 
Seu próprio caminho para nós. Não há nada de errado em 
fazer um plano para amanhã, ou para o próximo mês ou ano. 
Basta ter em mente que Deus pode mudar os nossos planos 
pessoais a qualquer tempo. Ele está no controle da nossa vida. 
Lemos em Jeremias 10:23: "Eu sei, Senhor, que a vida do ho-
mem não lhe pertence; não compete ao homem dirigir os seus 
passos." Chamamos isso de providência divina. 
 
 Diante disso, não quero dizer que as coisas ruins não 
vão acontecer com pessoas boas, ou religiosas. Mas isso não 
significa que, mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus 
não possa usar isso para o bem. Romanos 8:28 nos lembra: 
"Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daque-
les que o amam, dos que foram chamados de acordo com o 
seu propósito." 
 
 No entanto, o bem que Deus promete não será plena-
mente realizado até chegarmos ao céu. Podemos olhar para 
algumas coisas em nossas vidas e dizer: "Isso era ruim, mas 
olhando para trás posso ver o bem que veio disso." Há outras 
coisas, porém, que vamos experimentar e nunca vamos ver o 
lado bom. Pelo menos não da forma como entendemos. Na 
verdade, isso não acontecerá até chegarmos ao outro lado, 
vermos Deus face-a-face e entendermos todas essas coisas. 
 
 Enquanto isso, temos que entender que Deus nos 
ama e está sempre olhando para o nosso bem-estar eterno 
(com ênfase na palavra "eterno"). O que às vezes entendemos 
como bom pode ser potencialmente ruim e o que às vezes en-
tendemos como ruim pode ser potencialmente bom. 
 
 E, às vezes, o que pensamos ser ruim hoje pode vir a 
ser bom no futuro, porque muda quem somos e nos torna 
mais parecidos com Jesus. 
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1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 
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