
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Pastoral:          AS HABILIDADES QUE DEUS NOS DEU 

 

 

 

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 Dominical 
                    19h30min - Culto    
No Segundo Domingo do Mês: 09h30min Santa 
Ceia – (não haverá culto à noite) 
 
Segundas: Escola de Música a partir das 19:00 Hrs 
Terças: projeto Obede-Edom 
Quintas: 19h30min - Culto      
Sextas ímpares: Projeto Alguém se Importa às 20:00hrs 
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 

 
 

Sossegai! 

Salmos e Hinos (hinário Congregacional) 

   

Mestre! O mar se revolta 

E as ondas nos dão pavor! 

O Céu se reveste de trevas 

Não temos um salvador! 

Não se Te dá que morramos? 

Pode assim dormir 

Quando a cada momento nos vemos 

Já prestes a submergir? 

 

As ondas atendem ao Meu mandar. Sossegai! 

E, seja o encapelado mar 

A ira dos homens, ou gênio do mal 

Tais águas não podem a nau tragar 

Que leva o Senhor, Rei do céu e mar 

Pois todos ouvem o Meu mandar 

Sossegai! Sossegai! 

Convosco estou para vos salvar 

Paz! Paz gozai! 

 

Mestre! Tão grande tristeza 

Me quer hoje consumir! 

A dor que perturba minha alma 

Te implora: “Vem-me acudir!” 

De ondas do mal que me encobrem 

Quem me virá valer? 

Oh! Não tardes, não tardes, ó Mestre 

Estou quase a perecer! 

 

 

Mestre! Chegou a bonança! 

Em paz vejo o céu e o mar 

O meu coração goza calma 

Que não poderá findar 

Fica ao meu lado, bom Mestre 

Dono da terra e céu 

E contigo eu irei bem seguro 

Ao porto, destino meu 

 

 

Londrina – 2018                                                         Nº84/ Ano 08 

Contatos 
(43)99156 5578 (vivo-zap) 
(43)99914 5971 (tim) 
 
 
moasalb@hotmail.com 
 
 

Rua Archangelo Massaro, 250 

 Alto da Boa Vista  

   
 

Face: Família Congregacional 

Londrina 
 

"Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará, e 

terá em abundância; mas ao Que não tem, até o que tem lhe será tirado"  (Mateus 25:28-

29). 

Há algum tempo atrás, foi publicado na revista Reader's Digest, um pequeno artigo 

sobre um grupo de gaivotas que estava morrendo de fome em Santo Agostinho.  

Não estavam morrendo devido à falta de comida e sim porque perderam a habilidade de 

pescar.  
Por anos elas dependeram das sobras que escapavam das redes de pescadores.  

Quando estes deixaram o local, movendo-se para longe, as gaivotas começaram a morrer 

de fome.  

Elas perderam a habilidade natural de pescar porque por muito tempo não a usaram.  

É uma regra da natureza.  Se você não usar o que tem, será tirado de você. 

Esta mesma lição é vista na parábola dos talentos.  

O servo que não usou seu talento o teve retirado. Isso acontece também conosco.  Deus 

nos dá dons, habilidades, capacidade para proclamar o Seu Evangelho. 

Ele nos dá porque confia em nós, porque deseja contar conosco na Sua obra, porque 

quer nos usar para a salvação dos perdidos. 

E o que acontece quando negligenciamos o que Deus nos dá? 

Ele retira de nós o que nos confiou.  
Ele nos dá a fé para grandes conquistas, mas, de que adianta a fé se não a exercitamos?  

Ele nos dá amor pelos carentes de amor, mas, esses esperarão por muito tempo se não 

usarmos o amor que Deus nos dá.  

Ele nos dá a capacidade de lutar e vencer, mas, morreremos espiritualmente se não 

avançarmos por medo das derrotas. 

Deus nos deu talentos e nós vamos usá-los, agora... sempre. 

 
 
DEUS NOS ABENÇOE! 

                                         (PREGADO NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA) 

Congregacionais famosos: 

 Bill Gates 

 Thomas Goodwin 

 Isaac Watts 

 William Perkins 

 Jonathan Edwards 

 John Owen 

 Martyn Lloyd-Jones 

 C.H. Dood 

 Dwight L. Moody 

 John Cotton 

 Cotton Mather 

 H. Richard Niebuhr 

 Reinhold Niebuhr 

 Walt Disney 

 John Milton 

 Thomas Edison 

 Robert Reid Kalley 

 Oliver Cromwell 

 Frank Land 

 Charles Finney 

 C.I. Scofield 

 

 

Fonte: .wikipedia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Goodwin&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Watts
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Perkins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Owen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martyn_Lloyd-Jones
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C.H._Dood&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dwight_L._Moody
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Cotton&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotton_Mather
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=H._Richard_Niebuhr&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Milton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Reid_Kalley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Land&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

      

O curar durante o sábado 
 
 
Lucas 14:3 - E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, e aos 
fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado?  
   
 
 
A cultura de um povo ou comunidade é o resultado de todas as suas experiências 
com o mundo exterior. Um exemplo típico de problemas cultural foi a pergunta 
que Jesus fez a um fariseu, durante um dos últimos sábados, antes da sua 
entrada final em Jerusalém. “Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa 
de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um 
homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos 
da Lei: “É permitido ou não curar no sábado?”. Mas eles ficaram em silêncio. 
 Por isso, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o despediu” (Lucas 14:1-
4). 
 
Há meios mais diretos e eficazes de resolver um problema. Um deles é a postura 
de fazê-lo resolvido, apesar de o seu processo de resolução não se apresentar 
com muita clareza. Nesta narrativa do ministério de Jesus, Lucas achou melhor 
descrever o poder curativo do Mestre, ao invés de discorrer sobre o debate 
legalista envolvido na cura de um enfermo no dia do Sábado. 
 
A saída de Jesus foi uma pergunta constrangedora: “vocês não tirariam de um 
poço, no dia de Sábado, um filho ou um boi que nele caísse?” De tão óbvia, a 
resposta não foi articulada por nenhuma autoridade. O ensino não verbalizado de 
Jesus foi: curar é mais religioso do que não curar, por causa do dia em que a 
necessidade ocorra. Moral da história: não há dia de ser cristão e dia de não ser 
cristão. O simbolizado sempre será mais importante do que o seu símbolo. 

 
Logo estaremos comemorando o primeiro aniversário aqui 
no novo templo e nos propomos a pintar a igreja. Veja como 

você pode ajudar, fale com o Roberval 
_________________________________________________________________________ 

 
O Projeto Obede-Edom está acontecendo na casa da Paula e 

do Moás, toda terça-feira às 20:00hrs 
serão três meses de muita bênção! 

Participe! 

Estamos na Campanha do Som 

 

Doe R$15,00, ou mais, e ajude a igreja a comprar uma mesa 

de som nova, precisamos muito! 

No dia 13\08 será sorteado um Celular Samsung Galaxy J5 

para os participantes 

PARTICIPE! 
 

_______ 

 

 

PROJETO: “ALGUÉM SE IMPORTA” 

 
 

Reunião de apoio a familiares que precisam de ajuda para tratar um dependente quimico 

 

Toda SEXTA-FEIRA ÍMPAR de cada mês! 

 

Às 20:00hrs 

 

 

Participe, divulgue, ajude 

 
Totalmete Gratuito 

 
     -------------------------- 

 
ESCOLA DE MÚSICA 

 

Temos aulas para iniciantes de VIOLÃO; GUITARRA; CONTRA BAIXO; 
TECLADO; BATERIA; TROMPETE; FLAUTA; CANTO CORAL; 

 

Os horários e dias podem variar de acordo com o instrumento, procure-nos para 

mais informações 
 

Valor do curso por instrumento R$ 60.00 mensal 

 

 
Precisamos de ajuda na manutenção da igreja, participe da escala de limpeza se tiver 

disponibilidade – fale coma Paula 

 

 


	O curar durante o sábado

