FAÇA PARTE DAS ATIVIDADES DA IGREJA

SEMPRE HÁ UM LUGAR NA OBRA QUE PRECISA DE ALGUÉM
COM DISPOSIÇÃO
SE ESTE É SEU CASO, ARREGASSE AS MANGAS E VENHA

2016 – ANO DE MUITO TRABALHO!
_______

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

Pastoral:

VOCÊ VENCERÁ!

Há uma confusão muito grande hoje em dia em relação ao propósito e o objetivo da igreja
de um modo geral.

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

A Escola De Instrumentos musicais 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.

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)

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

Sábados: Aulas de Música a partir das 08h00min
Quintas: 19h30min - Culto
Sábados à noite: Atividades eventuais (fique atento)
Contribua com esta Obra:
Bradesco Ag. 2395-7cc 3943-8

Certa vez fui procurado por uma pessoa na igreja que me disse o seguinte: “pastor, estou
aqui porque um amigo me disse que se eu me tornasse “crente” minha vida mudaria e
teria vitória financeira, pois, estou precisando muito” e, de quebra, pediu-me para que eu
orasse
para que sua ex-esposa “largasse” o atual marido e voltasse para ele. Quando lhe
HUMANA!
expliquei o verdadeiro propósito da Palavra de Deus simplesmente olhou para mim e
disse: “isto não me interessa”, tentei ajudá-lo na busca da verdade, mas, nunca mais o vi,
e, confesso que jamais vou me esquecer deste episódio.
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Por fim, tempere tudo com a Palavra de Deus. Ela iluminará seu caminho e lhe
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Meditação

Para pensar:

Inspirada por Deus e para mostrar ao homem os
propósitos de Deus para a nossa vida, a Bíblia,
contém respostas para as nossas perguntas
e direção para nossas indecisões. Mas, nem todos
conhecem a Bíblia e as maravilhas que ela nos
revela.
Creio que muitas pessoas vêem a Bíblia como um
livro de proibições e por este motivo deve ser
evitada.
Os que assim pensam desconhecem a grandeza do
amor de Deus expressa nas sagradas escrituras,
pois a própria Bíblia diz que Deus é amor.
Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, convido-o
há conhecer um pouco mais sobre os livros da
Bíblia sagrada.
Não importa se você é evangélico, católico, espírita,
ateu ou ainda de qualquer outra religião.
A Bíblia é a palavra de Deus para todas as pessoas
e todos são convidados a conhecer a maravilhosa
graça de Deus.

“As injúrias são os argumentos daqueles que não têm razão.”
François Fénelon

“Solidão é o modo que o destino encontra para levar o
homem a si mesmo.” Herman Hesse

“Quem ouve música, sente a sua solidão de repente
povoada.” Robert Browning

“A bondade é o único investimento que nunca vai à falência.” Henry David
Thoreau

“Pouco se pode esperar de alguém que só se esforça quando tem a certeza de
vir a ser recompensado.” José Ortega y Gasset

“A confiança do ingênuo é a arma mais útil do mentiroso.”Stephen King

EVANGELIZAR É PRECISO

FAÇA PARTE DESTE MINISTÉRIO

Visitante, Seja Bem Vindo a Nossa Família!

Faça parte da Escola Bíblica Dominical

