
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Órgão informativo da 

Igreja Evangélica Congregacional em Londrina 
“A Igreja que Ama a Família” No Brasil desde 1855 

          Face: Família Congregacional Londrina          

Av. Henrique Mansano, 580- Térreo – Alpes – Londrina – PR CEP 86076-000 

 

 

 

         

A religião que você e eu seguimos não faz diferença 
nenhuma! Os sonhos que conquistamos, os projetos 
realizados, as bênçãos recebidas, os títulos, os diplomas, a 
conta bancária ou os bens acumulados. Nada disto fará 
diferença no dia em que tivermos que comparecer diante de 
Deus.  
“Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo...” II Cor. 

5:10.  

 
O que fará a diferença será a Obra que Cristo realizou na 
cruz.  
“Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a 

qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, 

cravando-a na cruz.” Colossenses 2:14 
 
Portanto, entregue-se hoje a Jesus, Ele te representará 
“naquele dia” :  
“Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas 

o meu testemunho está.” Jó 16:19 
 
“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se 
alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o 
justo.” 1 João 2:1 

Deus nos abençoe! 

Pastoral:                O QUE IMPORTA?  

 

 

HUMANA! 

 

Um homem viajando de carroça oferece carona a uma senhora 

bem idosa que viajava à pé, carregando nas costas um pesado 

saco. 

A mulher agradece imensamente o favor, sobe na carroça, mas, 

mantém o saco nas costas. 

Então, o homem lhe diz: - Senhora, coloque o saco ali, naquele 

canto da carroça. 

A mulher, não querendo incomodar, responde: - Moço, o senhor já 

está me ajudando tanto me dando carona, imagina seu eu vou 

abusar da sua bondade? Deixe que eu mesma levo o saco. 

” 

 

 

 

 
AGENDA DA IGREJA 
Domingos: 

                  18h30min – Escola Bíblica  
                   19h30min - Culto  
No Segundo Domingo do Mês: 09h30 da manhã Santa 
Ceia – (não há culto nem EBD à noite) 
 
Sábados: Aulas de Música a partir das 09h00min  
Quintas: 19h30min - Culto      
Sábados à noite: Atividades eventuais (fique atento) 
 

Contribua com esta Obra: 
 Bradesco Ag. 2395-7cc  3943-8                                                     B. Brasil  Ag 1212-2  cc 35070-2 

 
 

FAÇA PARTE DO EVANGELISMO  

 

Atenção Família Congregacional, fomos chamados neste lugar para 

abençoar nossa comunidade, nossa cidade, nossos irmãos e amigos. 

Abençoamos quando levamos uma palavra de conforto, alegria e 

salvação. Faça uma lista das pessoas que você quer ver salvas seguindo o 

Mestre Jesus e compartilhando as bênçãos dos céus conosco. Ore por 

eles, leve a Palavra a eles, invista seu tempo, dons e talentos. 

Deus quer e vai te usar muito este ano! Amém!  

2016 – ANO DE MUITO TRABALHO NA OBRA! 
_______ 

 
 

 

 

Parabéns aos aniversariantes de março, queremos que todos seus sonhos se 

realizem 

 

A Escola de Musica tem vagas, sempre a partir das 08:00 no sabado. 

 

A UAF tem se reunido as segundas-feiras na casa da Paula 
 

Publicidade: 

 

Compre perfumes, nacionais e importados, além de cosméticos 

de ótima qualidade, fale com a Paula. 

Londrina – Março de 2016                                     Nº62/ Ano 06 

Contatos 
(43)9156 5578 (vivo-zap) 
(43)9914 5971 (tim) 
(43) 8486 8675 (oi) 
 
moasalb@hotmail.com 
 
 



 

 

 

 

 

 

Meditação 

 

Como identificar um Mentiroso 

 
1. Uma pessoa que mente, geralmente, tenta não fazer contato olho a olho. 
2. As expressões de um mentiroso sempre demoram mais do que normalmente e ele 
muda de expressão repentinamente. 
3. Um mentiroso sempre coloca algum objeto entre você e ele. 
4. Mentirosos usam suas palavras para responder uma pergunta. Observe: Você 
pergunta “voce comeu o último biscoito?” 
Ele responder “não, eu não comi o último biscoito.” 
Respostas como “não fui eu”, “eu não fiz isso”… Podem significar que o mentiroso 
não está mentindo; 
5. Mentirosos usam humor e sarcasmo para fugir de alguns assuntos: 
 
ADVOGADO: – Esse processo é rápido. 
ALCOÓLATRA:- Só um pouquinho…estou parando de beber… 
ANIVERSARIANTE: – Presente? Sua presença é mais importante… 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: – Foi o carvão do motor e problema de pico na fonte. 

CASAL SEM FILHOS: – Visite-nos sempre; adoramos suas crianças... 

DENTISTA: – Não vai doer nada. 

DESILUDIDA: – Não quero mais saber de homem. 

INIMIGO DO MORTO: – Era um bom sujeito… 

INTERNAUTA VICIADO: – Só vou baixar os emails e desconectar… Tec tec tec… 

PREGADOR: – Serei breve… 

PEDREIRO: – Já veio quebrada da fábrica… 

POBRE: – Se eu fosse milionário espalhava dinheiro pra todo mundo.. 

VENDEDOR DE SAPATO: – Depois alarga no pé. 

TELEMARKETING: – Seu filho foi selecionado e ganhou um curso de informática e inglês… 

VAGABUNDO: – Há 3 anos que procuro emprego, mas não acho nada. 

GORDO: - Vou fazer regime 

LULA: – Nada a declarar… 

 
 

“O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem; porém é melhor ser pobre do que mentiroso. 

“Provérbios 19:22 

“Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso.” Provérbios 30:6 

 

Para pensar:   
 

“O fraco nunca perdoa. O perdão é uma característica do forte.” 
Gandhi 

 

“Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.” 
Madre Teresa de Calcutá 
 
“O silêncio é uma virtude que nos torna agradáveis aos 
nossos semelhantes.” Samuel Butler 
 

“Só se é verdadeiramente mau quando se tem consciência disso.”Tomi Ungerer  

 

“Quem não souber povoar a sua solidão, também não conseguirá isolar-se 
entre a gente.” Charles Baudelaire 

 
 

“e se a vida se tornar uma barra, que seja de 
chocolate!” A.d.  

 
                                                                            ___ 
 
 

CONGREGAFRATERNIZAÇÃO 
 

Nosso retiro será nos dias 25-26 e 27 de março, 
 por apenas R$ 60,00 (Incluso, hospedagem, alimentação 

e muito mais. Aproveite, fale com a Renata, vagas 
limitadas, aberto a todos, convide um amigo) 

Visitante, Seja Bem Vindo a Nossa Família! Faça parte da Escola Bíblica Dominical  


