Segunda-feira (10.02)
O fogo arderá continuamente
sobre o altar; jamais deverá
ser apagado (Levítico 6.13 –
KJ).
Vamos interceder: Para que
o fogo do Espírito queime
continuamente nos corações,
na vida diária e na família dos
ﬁlhos de Deus.
LBA: Levítico 5-7

Princípio da Confiabilidade
(Salmos 34.13; 141.3; Provérbios 11.9,13; 15.4; 18.21; Tiago 1.26;
3.4-5)
Prometo manter em segredo o que for compartilhado em nosso
encontro, para que haja um ambiente de conﬁança mútua.

Vamos nos conhecer melhor
Qual presente você ganhou que é inesquecível?

Vamos adorar
Louvai ao SENHOR, porque é bom e amável cantar louvores ao
nosso Deus; ﬁca-lhe bem o cântico de louvor (Salmos 147.1).
Adore ao Senhor: com orações, cânticos, leitura de textos
bíblicos. Envolva todas as pessoas da célula neste momento.

Alcançando os Perdidos
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade
me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à
consumação do século (Mateus 28.18-20).

Terça-feira (11.02)
Tudo isso Moisés fez de
acordo com a vontade
expressa de Senhor (Levítico
8.9b – KJ).
Vamos interceder: Pelos
pactos da Tarde de
Esperança.
LBA: Levítico 8-10
Quarta-feira (12.02)
Eu Sou, Yahweh, que vos ﬁz
subir da terra do Egito para ser
o vosso Deus (Levítico 11.45a –
KJ).
Vamos interceder: Para que
nossa nação reconheça o
senhorio de Cristo.
LBA: Levítico 11-13
Quinta-feira (13.02)
Porquanto nesse dia se
realizará o rito de expiação
por vós, a ﬁm de vos puriﬁcar.
Ficareis puros de todos os
vossos pecados, diante de
Yahweh (Levítico 16.30 – KJ).

Vamos interceder: Para que
Deus perdoe e retire os
pecados e as iniquidades do
meio do seu povo.
LBA: Levítico 14-16
Sexta-feira (14.02)
Amarás o teu próximo como a
ti mesmo (Levítico 19.18b – KJ).
Vamos interceder: Pelos
relacionamentos rompidos.
LBA: Levítico 17-19
Sábado (15.02)
Durante seis dias trabalhará,
mas o sétimo dia será dia
santo, de repouso completo
(Levítico 23.3 – KJ)
Vamos interceder: Pelo
descanso da liderança e
pastores de nossa igreja.
LBA: Levítico 20-23
Domingo (16.02)
Guardareis os meus sábados e
reverenciareis meu santuário.
Eu Sou o Senhor! (Levítico 26.2
– KJ).
Vamos interceder: Por
nossos cultos.
LBA: Levítico 24-27
*LBA – roteiro de leitura da
Bíblia em 1 ano.

Título: O mover de Deus nas ﬁnanças
Texto: 2 Reis 4.1b

DOMINGOS

Culto dos Pré-adolescentes
19h - Espaço Esperança

Crianças

Versículo para decorar: Pois, por meio da fé em Cristo Jesus,
todos vocês são ﬁlhos de Deus (Gálatas 3.26 – NTLH).

O mover de Deus nas finanças
É chegado o credor para levar os meus dois ﬁlhos para lhe serem escravos
(2 Reis 4.1b).
Era viúva, pobre, endividada, na iminência de perder seus dois ﬁlhos que
se tornariam escravos dos credores. Em meio à calamidade ﬁnanceira,
Deus moveu-se em favor daquela família para dar provisão e livramento.
Essa linda história (2 Reis 4.1-7) revela princípios importantes para dias
difíceis.
Princípio da autoridade (v 1a). Clamou a quem era devido, pois era viúva
de um dos discípulos dos profetas. Há um princípio de autoridade muito
respeitado pelo Senhor e nem sempre observado pelo povo de Deus (Hb
13.7; 1 Ts 5.12-13). A bênção está junto aos seus líderes! Quem são os
líderes que o Senhor estabeleceu em sua vida?
Princípio da necessidade real (v 1b). Muitos buscam por aquilo que não é
essencial. Essa viúva estava correndo o risco de perder seus dois ﬁlhos
por causa da dívida. De igual modo, a fragilidade ﬁnanceira tem feito de
muitos, escravos e reféns. Quais são suas reais necessidades?
Princípio do que temos em mãos (v 2). Ela não acreditou muito, pelo tom
da sua fala: não tem nada em casa. O pouco nas mãos de Deus é mais do
que suﬁciente: Moisés tinha uma vara (Êx 14.16, 21-22); Sansão tinha uma
queixada de um jumento (Jz 15.15); Davi tinha uma funda e cinco pedras
(1Sm 17.40, 50); Jesus e os discípulos tinham cinco pães e dois peixinhos
(Mc 6.37-44). E você, o que tem “em mãos”, “em casa”?

Princípio da “porta fechada” (v 4). Eliseu ordena: fecha a porta (leia Mt
6.6). A porta fechada indica um tempo particular de busca da família
necessitada. Mãe e ﬁlhos em busca de Deus, mostrando a vulnerabilidade
um ao outro. Você tem fechado sua porta, junto com sua família, para
buscarem o milagre de Deus?

Vivenciando a Palavra

“Descobertas e Soluções” – Neste domingo as crianças
estudarão a lição 2 do Material de Tema Único. Título: “Filhos da
fé” (Gálatas 2.15 a 4.7). Princípio: Por meio da fé em Cristo Jesus
nos tornamos ﬁlhos de Deus.

Série: A Bíblia e o dinheiro

Princípio da política de boa vizinhança (v 3). A prosperidade que o
Senhor tem para nossa vida está ligada aos relacionamentos que temos. A
viúva tinha um bom testemunho em sua vizinhança. Quanto melhor os
relacionamentos, mais “vasilhas vazias” conseguiremos. Como está seu
relacionamento com “seus vizinhos”?

Jesus nos enviou. Que nesta semana cada um de nós testemunhe de Jesus às pessoas que vamos encontrar no dia a dia.

1. Você já testemunhou o mover de Deus em sua vida ﬁnanceira? Compartilhe.
2.Qual dos princípios descritos no editorial, você precisa aplicar
em suas ﬁnanças?
3.O que foi mais marcante na mensagem de domingo?
4.Compartilhem e intercedam pelas ﬁnanças dos participantes.
A sugestão é que seja feito em duplas.
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SÁBADOS

Culto da Juventude
20h - Espaço Esperança

SEGUNDA A SÁBADO
Encontros das Células

Princípio da submissão (v 5). Talvez alguns de nós questionaríamos o
profeta: “Não preciso de azeite, mas, sim, de dinheiro. Eliseu, que tal você
chamar meus credores e acertar com eles?” Assim, muitas vezes as
pessoas chegam esperando algo de maneira pré-formatada. Se a palavra
e instrução não vêm como esperavam, vão embora. O que você rejeitou
fazer?
Princípio dos limites (v 6). O azeite acabou porque as vasilhas acabaram.
O Senhor deu o suﬁciente, mas poderia ter dado muito mais. Somos o
próprio limite da ação de Deus. Quais limites foram estabelecidos por
você mesmo?
Princípio da prioridade e diligência (v 7). Por ﬁm, após o milagre, o
profeta orienta a viúva que pagasse os credores e vivesse do resto do
azeite. Ele estimula uma atitude prática e prudente. Quais são as prioridades para consertar suas ﬁnanças?
Assim como o Senhor se moveu nas ﬁnanças daquela família necessitada,
ele continua desejando mover-se em nós. Ele é o Deus da provisão, do
sustento, da libertação. Ele é o Deus que se move para abençoar seu
povo.
Ouça as mensagens no
nosso site ipilon.org.br

Rodolfo Montosa

Revª. Cibele Ribarolli Pereira Montosa, Rev. Daniel Zemuner
Barbosa, Rev. Fabio Luiz Vedoato, Rev. Lincoln Sérgio Santos
Faleiros, Revª. Maria Helena Santos Faleiros, Rev. Messias
Anacleto Rosa, Rev. Pedro Leal Junior e Rev. Rodolfo Garcia
Montosa.
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Instituto Esperança
Graça e Paz!
Somos muito gratos a Deus pelo ano de 2019. Foi um ano de lutas,
mas também de muitas vitórias.
Uma de nossas alunas da segunda turma da oﬁcina de Manicure e
Pedicure de 2019, nos contou que começou a fazer o curso para ter
uma renda. Casada, mãe de três crianças pequenas, sem conseguir
sair de casa para trabalhar, marido trabalhando por dia, a situação
ﬁnanceira não é nada fácil. Sua satisfação foi tamanha ao realizar
seu primeiro atendimento, pois com o dinheiro recebido conseguiu
comprar pão e leite para seus ﬁlhos. Hoje consegue gerar renda
para auxiliar nas despesas de casa.
Há outra aluna, do curso de Auxiliar de Cabeleireiro, que hoje está
atuando em um grande salão de Londrina. Temos alunas dos
cursos de Design de sobrancelhas e Maquiagem proﬁssional que,
atualmente, atendem em domicílio e estão buscando sua
independência ﬁnanceira. São histórias de sucesso que foram
possíveis porque um dia elas sonharam e encontraram pessoas que
compartilharam o mesmo sonho.
Em 2020, pretendemos continuar capacitando para o mercado da
beleza com as oﬁcinas de: Auxiliar de Cabeleireiro; Manicure e
Pedicure; Design de sobrancelhas; e Maquiagem proﬁssional.
Alcançando mulheres em situação de vulnerabilidade com o
Projeto Hafura; alcançar famílias com o Projeto Construir; acompanhando homens e mulheres com os Grupos de Mútua Ajuda,
trazendo novas perspectivas, trocando experiências, ouvindo e
compartilhando a palavra de Deus; preparando pessoas empreendedoras com a Oﬁcina de Empreendedorismo; acolhendo e auxiliando nos atendimentos sociais, psicológicos, pedagógicos, nutricionais e jurídicos.
Há ainda um sonho em construção. O Centro de Educação Infantil
Alegria (CEI Alegria), que atende crianças da Vila Marízia, está
passando por reforma para ampliar os atendimentos realizados na
região. Em breve, novas vidas serão alcançadas.
Que em 2020 o Senhor nos traga plenitude para atuarmos em
Jerusalém, quem sabe, Judeia! O Senhor tem plantado sonhos no
coração de todos nós, e assim tudo se move. Estamos esperançosos e já muito gratos a Deus por esse ano, e por cada vida que
o Senhor nos permite tocar com as ações desenvolvidas.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro (1 João 4.19). E é esse
amor que nos move.
Joyce Lustri - Assistente Social

Intercessão Mundial
França
Oﬁcialmente República Francesa, é um país, ou, mais especiﬁcamente, um Estado unitário localizado na Europa Ocidental, com
várias ilhas e territórios ultramarinos noutros continentes.
A França é a maior das nações ocidentais não alcançadas, com
pouco mais de 1% da população declaradamente evangélica.
Trata-se de um povo secularizado, pluralista, contrário à noção de
revelação bíblica e, especialmente, avesso ao exclusivismo cristão.
A sociedade é marcada pelo abandono de valores tradicionais,
ausência de um propósito para a existência e pelo relativismo
moral. Os referenciais que restam são os vinculados ao funcionamento prático do convívio social.
Ainda que não apresente ameaças de perseguição física, o país tem
sido considerado por muitos como um grande desaﬁo missionário.
Isso acontece pela resistência das pessoas ao evangelho. Recentemente, o ﬁlme “Estrela de Belém”, animação evangelística voltada
para crianças, foi proibido de ser exibido. O fato chamou a atenção
da imprensa europeia, mas na França o assunto não ganhou
visibilidade, sequer foi citado pela imprensa local. Fonte: PT.wikipedia.org / missoesmundiais.com.br / comunhão.com.br / missaofranca.com
Vamos interceder:
- Para que o Senhor se revele aos franceses, e os torne desejosos
da verdade bíblica, de se relacionarem com Cristo, e da salvação.
- Pelos missionários que estão na França e por seus mantenedores;
para que perseverem no amor, na fé e na evangelização, crendo
que aquele que começou a boa obra há de completá-la.

• Assembleia Geral Extraordinária – O Conselho da Igreja,
através de seu Presidente,
Pastor Rodolfo Garcia Montosa,
convoca os membros
civilmente capazes para a
Assembleia Geral da Primeira
Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, a reunir-se
extraordinariamente, com
abertura no dia 15 de fevereiro
de 2020, sábado, no AMP, às
20h (Espaço Esperança – Rua
Norman Prochet, 55 – Londrina/PR); prosseguindo suas
atividades no dia 16 de
fevereiro de 2020, domingo, nos
cultos das 8h e 18h (Templo –
Rua Mato Grosso, 806 –
Londrina/PR), 9h30 (Vila Marízia
– Rua Paula Gomes, 31 –
Londrina/PR), 10h e 19h
(Espaço Esperança – Rua
Norman Prochet, 55 – Londrina/PR), 19h (Gleba Palhano Rua Martinho Lutero, 277,
Londrina/PR); e no dia 23 de
fevereiro de 2020, nos cultos
das 8h (Templo – Rua Mato
Grosso, 806 – Londrina/PR);
9h30 (Vila Marízia – Rua Paula
Gomes, 31 – Londrina/PR), 10h
(Espaço Esperança – Rua
Norman Prochet, 55 – Londrina/PR), e encerramento ao ﬁnal
do culto das 19h (Espaço
Esperança – Rua Norman
Prochet, 55 – Londrina/PR).
Pauta: 1. Autorização para venda
de imóvel: 1.1 – Transcrição
27.594 – 1º CRI Londrina –
Quadra 02 - Lote 44(BC) Gleba
Ribeirão Cambé / Rua Névio
Soriani Junior, 81, esquina com
Rua Bélgica, conhecido como
Chácara Marília.
• Cultos Concentrados – Em
função do feriado prolongado
neste mês, os cultos do dia 23
de fevereiro (domingo) serão
concentrados às 8h (Templo),
9h30 (Vila Marízia), 10h e 19h
(Espaço Esperança). Não
teremos os cultos das 18h e da
Gleba.
• Elias Dantas – No dia 11 de
fevereiro, o Pr. Elias Dantas vai
pregar na Tarde de Esperança.
Horário: 15h. Local: Espaço
Esperança.
• Reunião da Diaconia –
Convocamos os diáconos,
diaconisas, pré-diáconos e
pré-diaconisas para a nossa
primeira reunião do ano. Será

no dia 15 de fevereiro, às 15h, no
Espaço Esperança.
• Amp Fire – De 22 a 25 de
fevereiro. Conﬁra a
programação: Chama da busca
(sábado – dia 22): acampadentro com louvor, adoração, vigília
e jogos. É necessário fazer a
inscrição (valor: R$ 25,00) no
site ipilon.org.br/eventos.
Chama da comunhão (segunda-feira – dia 24): piquenique e
lual na Chácara Marília, cada
um leva o seu lanche e vamos
ter um tempo de lazer e
comunhão, a partir das 17h (se
chover será cancelado). Chama
da adoração (terça-feira – dia
25): Pr. Rodolfo Abrantes, na
Tarde de Esperança. Ele é
músico, compositor, e foi
integrante da Banda Raimundos. Horário: 15h. Local: Espaço
Esperança.
• Material de Tema Único – A
Área de Apoio Infantil iniciou a
nova revista para ministração
das crianças nas celebrações e
nas células. Tema: “Descobertas
e Soluções”. Os líderes das
células podem retirar a nova
revista na secretaria da Área de
Apoio Infantil mediante a
devolução da revista anterior. A
revista para pais e ﬁlhos, com o
mesmo tema, também já está
disponível (Valor: R$ 10,00).
Pais, ﬁquem atentos aos
versículos para decorar. Mais
versículos decorados, mais
pontos para a feira de trocas.
• Módulo 1 da EBE – Em março
vamos iniciar a Escola Bíblica
Esperança. Neste ano teremos
cursos em horários variados,
durante a semana, à noite; e
nos ﬁns de semana de manhã e
à tarde. Neste primeiro módulo
vamos oferecer cursos para
Casais; Antigo Testamento e
Novo Testamento; Treinamento
de Auxiliar de Líder; Vida Nova;
e outros. Informações e
inscrições no site da igreja:
ipilon.org.br
• Casamento Coletivo – No dia
30 de maio será realizado um
casamento coletivo em nossa
Igreja. Os casais interessados
em participar deverão entrar
em contato com a Joyce, no
Instituto Esperança, até o dia 30
de abril, pelo telefone
3345-2262. Vagas limitadas.

Visite o blog dos jovens
da igreja! – Textos
ediﬁcantes, podcasts,
música boa e muito mais:
missionow.tumblr.com

Escute a Rádio
Esperança no
nosso site!

