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Quando pessoas das mais diferentes religiões chegam à igreja, 
com as mais variadas expectativas ou necessidades, a 
liderança é desafiada a revelar, não somente amor e atenção, 
mas respostas, vida de poder e conhecimento de Deus.



Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11

coro alameda · coral kids · banda · orquestra · dança · teatro

14 de dezembro, às 19h
15 de dezembro, às 18h30
al. júlia da costa, 2225



“... quando chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava 
a todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração” Atos 11:23

A igreja de Jesus recebe pessoas de todas as culturas, níveis 
sociais, econômicos e outras práticas religiosas. A igreja já foi compa-
rada a “Arca de Noé”, onde pessoas tão diferentes, em todos os senti-
dos, são habilitadas a viverem unidas, em comunhão, buscando os 
mesmos propósitos e submissas ao mesmo Espírito, tendo a Palavra, 
o evangelho, como fundamento de suas crenças.

Quando pessoas das mais diferentes religiões chegam à igreja, 
com as mais variadas expectativas ou necessidades, a liderança é 
desafiada a revelar, não somente amor e atenção, mas respostas, vida 
de poder e conhecimento de Deus.

Quero tomar como exemplo a igreja em Antioquia e a liderança 
de Barnabé, para estabelecer um padrão sonhado nas igrejas de hoje.

Após um período de muita perseguição em Jerusalém, os 
cristãos saíram pregando o evangelho por toda parte. Antioquia rece-
beu a palavra e muitos se converteram (Atos 11:21). A notícia logo 
chegou a Jerusalém, e a igreja enviou Barnabé para cuidar desses 
novos discípulos.

Podemos perceber o cuidado da igreja em Jerusalém, esco-
lhendo um líder, um pastor amoroso, com um coração empático e 
cheio do Espírito Santo. Todos os leitores da Bíblia conhecem a história 
de Barnabé, um homem de bem, experiente, generoso e cheio de 
amor.
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A IGREJA QUE O 
MUNDO PRECISA

Podemos perceber a relevância da escolha, ao observarmos 
as atitudes de Barnabé ao chegar naquela comunidade tão nova e 
inexperiente. Mostrou-se compreensivo e atencioso com os novos 
discípulos, procurando encorajá-los a permanecerem firmes na fé. 
Um líder que não somente via as necessidades das ovelhas, mas 
procurava ser o exemplo de vida para elas. A igreja nunca precisou 
tanto de líderes que sejam modelos na fé e no amor a Cristo.

Podemos perceber que Barnabé não somente entendeu e 
correspondeu às necessidades dos novos discípulos, mas buscou 
ajuda para desenvolver o seu ministério em Antioquia. Ele havia 
conhecido e conversado com Paulo, quando ele estivera em Jerusa-
lém. Agora, Barnabé lembra de Paulo e de suas qualidades e vai 
buscá-lo em Tarso.

Concluímos, portanto, que um líder vitorioso e eficiente revela 
humildade, não temendo compartilhar seu espaço com outro líder.

Todas essas qualidades e atitudes produziram não somente 
crescimento na igreja, mas um tremendo impacto, gerando uma 
transformação singular na fé dos discípulos, surgindo ali, o início da 
identidade cristã (Atos 11:26).

Nos dias atuais, onde encontramos tantas igrejas gemendo 
no meio de suas crises e esfriamento espiritual, urge o despertar de 
líderes como Barnabé. Líderes apaixonados, tanto por Deus quanto 
pelas almas que o Senhor tem trazido para o seu aprisco.

É diante desse quadro, que nos prostramos e nos quebranta-
mos aos pés do Senhor, desejando que a Alameda tenha nessa 
transição a felicidade de Antioquia. Um líder cheio do Espírito Santo, 
vendo a graça de Deus por onde passa. Procurando auxiliares, que 
farão diferença não somente na congregação, mas no Reino de 
Deus.

Não há tempo a perder. Deus está esperando e ouvindo 
atento as orações da igreja. Deus tem, não somente o líder para a 
Igreja, mas as respostas que ele precisa dar a esse mundo vazio e 
tenebroso. Homens cheios do Espírito produzirão um ambiente 
propício na igreja, para que ela também seja cheia do Espírito Santo.

Quando Barnabé chegou à Antioquia ele viu a graça do Senhor 
sobre a igreja. Por mais dificuldades que uma comunidade tenha ou 
revele, o líder precisa ver e valorizar a graça, a presença de Deus no 
meio da igreja, pois será essa presença que o inspirará a tomar as 
decisões certas e necessárias para a transformação dessa comuni-
dade.

Barnabé se alegrou e encorajou a igreja a perseverar na fé. 
Alegria e ousadia são virtudes indispensáveis para quem deseja 
vencer os desafios na jornada da igreja.

Barnabé buscou ajuda. Não há liderança solo bem-sucedida. 
Todo líder usado por Deus produzirá novos líderes e atrairá vocaciona-
dos para o exercício do ministério e do Reino. Paulo se tornou o maior 
missionário de todos os tempos.

Meus amados e queridos irmãos da Alameda, oremos nesse 
sentido, buscando em Deus uma liderança que faça diferença e que 
corresponda aos grandes desafios desse tempo.

Permaneçamos firmes, unidos e determinados nesse propósi-
to, pois Deus é fiel para fazer tudo muito mais abundante e além do 
que estamos pedindo. Amém!

Deus a todos abençoe.
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Pr. Sebastião Brito Ne�o
Pastor Titular da Igreja Batista Alameda
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Manhã: Sandra e Amur
Noite: Pedro e Terezinha
Manhã: Julian e Michelle
Noite: Miguel e Cláudia
Manhã: Rodolfo e Claudinéia
Noite: Jairo e Sueli
Manhã: Paulo e Clarice
Noite: Rodrigo e Pamela
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Sexta: Arison e Fabi
Manhã: Diego e Kauan
Noite: Elisangela e Val
Sexta: Sandra M e Amur
Manhã: Samuel e Sandra
Noite: Lucas e Leonel
Sexta: Denise e Luciano
Manhã: Diego e Marlene
Noite: Pedro e Tere
Sexta: Fabi e Arison
Manhã: Samuel e Sandra
Noite: Leonel e Elisangela
Sexta: Sandra M e Amur
Manhã: Marlene e Kauan
Noite: Pedro e Tere
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Você pode contribuir:

• Na Igreja através de envelopes dispostos 
nos bancos;

• Na Administração de 2ª a 6ª feira em 
horário comercial (41) 3019-1308

• Depósito em nossa conta corrente:

Banco do Brasil
Ag 3007-4
C/C 105633-6
CNPJ 75.125.443/0001-08
e comunique-nos por email 
tesouraria@alameda.org.br
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Manhã: Alcione, Almir e Ana
Noite: João, Rose e Emir
Noite: Osmar, Lindamir e Paulo
Noite: Julian e Michele
Manhã: Milton, Silvio e Márcia
Noite: Janete e Vilson
Manhã: Delazir, Pedro e Édina
Noite: Joicy, Elisangela e Wilson

Como requisito para fazer a faculdade 
teológica, todo membro da igreja deve, 
antes de falar com a faculdade, procurar 
um dos pastores para que possa ser 
acompanhado.

VOCÊ ESTÁ PENSANDO
EM FAZER O
SEMINÁRIO?



Mantenha sempre o seu cadastro
atualizado junto à secretaria!
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ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

Gabriela dos Anjos Santos
Lucas Schartner Wiens
Rosane Maria Carvalho dos Anjos 
Roseli Gomes

Joyce Cordeiro Heindyk Garcia

Gabriela Collares Bueno
Jônatas Lopes de Souza
Julia Gabriela Neves Almeida
Kesia Machado de Araujo
Manoel Santana
Marcos Daniel Oldoni
Nabila Muhd Khalil Musa Chaves
Wendel Muniz de Oliveira

Aurinei Souza
Cristiano Luiz Nadolni
Levi Pereira de Sá Júnior
Louana Paula Anacleto
Melise Gieck Bochnia Sierakonski

Andressa Oliveira Gomes
Isadora Graser Marasquin
Robson Mahfond Bueno
Rodrigo Pereira Dias
Telma R. Santos Fagunde
Valdirene Inocêncio

Ana Carolina Seixas
Andressa Heymowski A. de Souza
Edilson Cesar Mello da Silva
Gerson Colatusso
Glades Salete Miranda
Pollyana Lucas de Siqueira Alves dos 

Daniel Muniz Oliveira
Fernando Faria Duarte
João Manoel Previtali
Rebecca Fiorelli de Lima
Solange Galliano
Vinicius Henrique Moura Neckel
Viviane de Oliveira Schropfer

Eliane Beatriz Tancon Chibior
Esther Josué de Souza Arruda
Lucila Cardoso Galleardo
Rodney Carlos de Paula

Diego Augusto Fortunato
Jackeline de Oliveira Dias
Paulo Roberto Fylyk
Solange Maria Ferreira
Tereza Wozniak Toniolo

Kellyn America Baldan Maximo
Maria Das Dores Lopes de Souza
Maristela Greca Costa
Mauricio Araujo Salvador
Suely Maria Baldan
Waldemar Pontedura

Fernanda Fraresso Ferreira 
Juçara Piske Cassales

Julia Pundeck Loureiro
Leticia Pauli
Tarsilla Leal Matos 
Thainara Marcella de Souza da Silva 
Werner Walter Rottschaefer

Adriane Zulian Porate
Anderson Ferreira da Silva
Caroline Vanhoni Carvalho
Giovana Zavarelli Grassmann Bóbbo
Kauan Gabriel Paula Santos
Mariana Ferreira Pinto Gonzaga
Roberto José Duarte Sobrinho
Samara dos Santos

Ernesto Silva
Jose Francisco de Carvalho
Paulo Henrique Godoy dos Santos
Renan Groh

Cristiane Patricia Magalhaes
Fabricio Faria de Bastos
Marilza Pavezi Zebrenski
Rosiane Vigiano de Araujo Pinto
Thiago Cavalcante Adriano Silva
Wolney Israel Hoffmann

Adeli Ribeiro de Souza Moura
Cleverson Pereira Leal
Dyogo Kamanski Vaz
Edemilson de Oliveira
Helena Bigaiski Moura
Rafaella Marya de Britto Bastos
Rochele Faccio Dilda Schizzi
Sandriane Ferraz dos Santos Sava
Waldenir da Silva de Lima

Délcio Waculicz
Paulo Pereira de Novaes
Washington Luiz Gutierrez 

Silvio Waiswol

Alexandre Barcellos Lustosa
Aline Moura Chaves de Oliveira
Annelise Paz Possoli
Antonio Miguel Zancanaro
Christiane Kuster Dittert
Gabriel Gaio Farias
Lucas Lanhoso de Paula
Lucia Rachel Egg

Aline Fagundes Bonfim
Edgar Luiz Baggio
Fatima Maria Vieira Martins
Jackeline Mesquita de Oliveira Tosato
Joanessa Lubion
Salete Maria Westphal
Tasso Arthur Voos

Carla Maria Corvel A Moreira
Fernando José Schaedler
Levi Pereira de Sa
Maria Clara Cardoso Monteiro 
Matheus Rolim Gregório Romualdo

Vitor Santos Knoth
Viviane Cordeiro Bissolatti

Jessica Baggio

Adriana Meira Weinhardt
Aline Trindade de Oliveira Santos
Heike Graser Marasquin
Marta Regina Couto da Fonseca
Matheus Cagorni
Renan Yudi Tesuka
Rosemary Aparecida Reis Arslan

Iracema Vicentin Braga
Isabella de Barros Minatti
Joalle Gregory Canhete do Vale
Matheus de Barros Minatti
Ryan Pina Seixas

Eliezer Gomes de Oliveira
Elpidia dos Anjos Pinheiro
Ingrid Pimenta Salgado da Silva
Jenifer Del Castilho Signori
Julia da Silva Ferreira
Kelly Cristine Gonçalves Ferreira
Marco Antonio Maia da Fonseca
Ozimar Jose Borri
Wanda Vanalli Carvalho de Andrade

Patricia Pereira Nascimento Schmidt
Renato de Matos
Rosane Paiva Jaguaribe
Solange Cunha Perin

Carmen Lúcia Moura Dallagrana
João de Oliveira Bernal
Poliana de Barros Souza

Ademir Silveira Lara
Caroline de Alcantara Valadão 
Danielle de Fatima Santos
José Bruno Andrade
Suzana Wosniak de Morais

Carolina Rotter Queiroz

Corina Louven Koop
Doralice de Andrade
Ediane dos Santos Silva Spaki
Herbin Job Benavides Fuentealba
Luciana Barrionuevo Saliba Salvador

Elias Pereira da Silva
Elisabete Marques Pereira
Natan Luiz Mazalo
Nicole Ribeiro Guimarães
Silvani Ferreira Souza
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Reunião de Oração: 9h (Auditório do Edifício Kids)
Ação Social: 14h (Anexo)

SEXTA
Culto de Libertação: 20h (Templo)

SÁBADO
m.HOLY: 19h (Templo)

DOMINGO
Alameda Kids/crianças 1 a 12 anos: 9h (Edifício Kids)
Centro de Treinamento Alameda: 9h (Anexo e Templo)
Culto de Celebração: 10h (Templo)
Culto de Celebração: 10h (IBA em Santa Felicidade)
Coral da Alameda: 16h30 (Templo)
Intercessão: 17h30 (Templo)
Culto de Celebração: 18h30 (Templo)
Culto de Celebração: 18h30 (IBA em Santa Felicidade)
Alameda Kids/crianças de 1 a 12 anos: 18h30 (Edifício Kids)

* TEMPLO: Al. Júlia da Costa, 2225
* IBA em Santa Felicidade: Av. Manoel Ribas, 2004
* Anexo: Al. Princesa Izabel, 2511
* Edifício Kids: Al. Júlia da Costa, 2225

IGREJA BATISTA ALAMEDA
Alameda Júlia da Costa, 2225 - Bigorrilho - Curitiba/PR - Brasil

IGREJA BATISTA ALAMEDA EM SANTA FELICIDADE
Avenida Manoel Ribas, 2004 - Mercês - Curitiba/PR - Brasil

(41) 3019-1308
alameda@alameda.org.br

youtube.com/IgrejaBatistaAlameda
instagram.com/IgrejaBatistaAlameda
facebook.com/IgrejaBatistaAlameda

www.igrejabatistaalameda.com.br
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MAPA DA ALAMEDA

Rua Marechal José Bernardino Bormann

TEMPLO

Casa Administrativa

Estacionamento 1

Anexo

Estacionamento 2

Edifício Kids
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ALAMEDA

 

Cada crente um discípulo. 
Cada casa uma igreja.

Conquistar a nossa geração para Cristo, 
através do Discipulado e células que se 
multiplicam.



Classes - Domingos, às 9h

Templo -

*Anexo -

*Anexo: Al. Princesa Izabel, 2511

 

Para conhecer todas as nossas células, acesse:
igrejabatistaalameda.com.br/encontre-uma-celula/

Célula,
lugar de amor
e cuidado!



Classes - Domingos, às 9h

*Anexo: Al. Princesa Izabel, 2511

Templo -

*Anexo

Bem-Vindos
A Obra do Espírito Santo
 

Transição - Sala 1 
Receber pessoas em trânsito de outras igrejas e fornecer 

ferramentas para que se envolvam na visão e missão.
Formação de Líderes

 Aprimorar e capacitar os discípulos para conquistarmos essa 
geração para Cristo. 

Turma I - Auditório
Segundo Semestre - Módulo Célula II

Turma II - Sala 5
Primeiro Semestre - Módulo I
Visão, Missão e Valores Bíblicos
Células I e Dispulado I 

Teologia Sistemática - Sala 2
Estudar a Bíblia de forma organizada e vivê-la de forma plena.

Interpretando Apocalipse - Sala 6
Os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e 

fidelidade.
Adolescentes - Sala 8

Formar e capacitar com princípios e valores cristãos.
Discipulado - Sala 7

Preparar para o Batismo.



Dia 04/11 - Tem o Senhor como seu pastor – Reflexão: Salmos 23:1-6. Ore para que toda 
sua família conheça e declare o Senhor como seu pastor, que protege do mal, guia em 
lugares seguros, supre as necessidades, refrigera a alma e enche de bondade e misericór-
dia todos os dias.

Dia 05/11 - Tem sua casa edificada - Reflexão: Salmos 127:1-5. Ore para que todos da sua 
família entendam e creiam que tudo em nossas vidas precisa ser edificado pelo Senhor, 
pois Ele é o único que pode guardar, livrar e trazer a recompensa do nosso trabalho.

Dia 06/11 - Vivem como bem-aventurados – Reflexão: Salmos 128:1-6. Ore para que o 
temor e a obediência ao Senhor esteja no coração de todos da sua família, para que as 
bençãos da alegria, da prosperidade e da paz sejam derramadas sobre eles e toda sua 
geração.

Dia 07/11 - Vivem o socorro do Senhor - Reflexão: Salmos 121:1-8. Clame e ensine a sua 
família que o verdadeiro socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra, que em todo o 
tempo não deixa teus pés vacilarem, porque Ele não dormita, é a tua sombra e a tua direita, 
Ele é o guarda de Israel.

Dia 08/11 - Vivem a restauração - Reflexão: Salmos 126:1-6. Continue orando mesmo 
que oje v ocê esteja chorando, pois saiba que o Senhor está agindo e grandes coisas Ele 
fará, trazenddo a alegria e a restauração para toda sua família.

Dia 09/11 - Expressa toda sua gratidão a Ele - Reflexão: Salmos 94:1-15. Nucna deixe de 
declarar sua gratidão ao Senhor, pois Ele é o único merecedor de toda honra, glória e louvor. 
Suas obras são grandiosas e seus feitos, magníficos. Ele é o Altíssimo e Eterno Deus, e Seu 
louvor deverá estar sempre em nossos lábios.

Dia 10/11 – Vivem para louvar a Ele - Reflexão: Música: Grande é o Senhor, Adhemar de 
Campos e Nivea Soares. Glorifique ao Senhor em todo tempo. Prostre-se diante dEle. 
Adore-O por tudo que Ele é; grande e maravilhoso é o nosso Deus!

SEMANA DE JEJUM E
ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS

Famílias que salmodiam ao Senhor

Pr. Wavison Salgado
MINFAL/Ministério de Famílias



1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA

NOVEMBRO

9h - Auditório Kids
Reunião de Oração

9h - Auditório Kids 
Reunião de Oração

9h - Auditório Kids
Reunião de Oração

14h30 - Anexo
Atitude do Coração

14h30 - Anexo
Atitude do Coração

14h30 - Anexo
Atitude do Coração

9h - Auditório Kids
Reunião de Oração
14h30 - Anexo
Atitude do Coração

20h - Templo
Treinamento de Líderes

19h30 - Templo
Reunião Min. Mulheres

19h30 - Evento Externo
Encerramento Mulheres

20h - Auditório Kids
Curso de Missões

20h - Auditório Kids
Curso de Missões

20h - Auditório Kids
Curso de Missões

20h - Auditório Kids
Curso de Missões

10h - Templo
Culto de Celebração
18h30 - Templo
Culto de Celebração

10h - Templo
Culto de Celebração
18h30 - Templo
Culto de Celebração

9h - Anexo e Templo
Classes do CTA e
Discipulado p/ Batismo

9h - Anexo e Templo
Classes do CTA e
Discipulado p/ Batismo
10h e 18h30 - Templo
Culto de Celebração

10h e 18h30 - Templo
Culto de Celebração

9h - Anexo e Templo
Classes do CTA e
Discipulado p/ Batismo

9h - Anexo e Templo
Classes do CTA e
Discipulado p/ Batismo

19h30 - Templo
Reunião Min. de Homens

Retiro de Casais

Congresso de Missões
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3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

19h30 - Anexo
Projeto Mão Amiga

20h - Anexo
Atletas de Cristo

20h - Templo
Culto de Libertação

19h - Anexo
Discipulado p/ Batismo

20h - Templo
Culto de Libertação

19h - Anexo
Discipulado p/ Batismo

20h - Templo
Culto de Libertação

19h - Anexo
Discipulado p/ Batismo

20h - Templo
Culto de Libertação

19h - Anexo
Discipulado p/ Batismo

20h - Templo
Culto de Libertação

19h - Anexo
Discipulado p/ Batismo

19h - Templo
Culto m.HOLY

19h - Templo
Culto m.HOLY

18h30 - Anexo
CineCafé Brega

14h - Templo
Encontrão e Confra

19h - Templo
Culto m.HOLY

19h - Templo
Casamento

19h - Templo
Culto m.HOLY

9h - Anexo
Reunião Melhor Idade

Retiro de Casais

Congresso de Missões





INSTITUTO
ALAMEDA

Judô
Ballet

Fracês
Espanhol

Inglês Adulto
Inglês Infantil

Aulas de Reforço de
Matemática, Química e Física

Mais informações:
(41) 9602-1348 ou (41) 3019-1308 

ATI
VI
DA
DES



ESPAÇO DE
            DESENVOLVIMENTO

DA ALAMEDA

P I A N O T E C L A D O

TÉCNICA VOCALVIOLINO

VIOLONCELOTROMPETE
TROMPATROMBONE

CLARINETESAXOFONE
FLAUTA TRANSVERSAL

BATERIACONTRABAIXO
V I O L Ã O G U I T A R R A

Para mais informações
entre em contato com a secretaria da Igreja:

(41) 3019-1308 . alameda@alameda.org.br . Al. Princesa Izabel, 2230



VENHA
SERVIR
CONOSCO
FAÇA PARTE DO MOVIMENTO DO REINO ATRAVÉS 
DOS DONS E TALENTOS QUE DEUS TE DEU. 
PRECISAMOS DE PESSOAS QUE QUEIRAM SERVIR 
NAS SEGUINTES ÁREAS:

ALAMEDA KIDS     alakids@alameda.org.br
Responsável: Rebeca

INTEGRAÇÃO         integracao@alameda.org.br
Responsável: Pr. Maurício

COMUNICAÇÃO    comunicacao@alameda.org.br
(Multimídia, Culto Ao Vivo, Fotografia)
Responsável: Mozart

ou acesse:
voluntarios.igrejabatistaalameda.com.br



A cada dia surgem 

que relacionam uma maior 
chance de cura sobre diversas 

doenças para pessoas que contam 
com apoio de familiares e amigos. Na 

cirurgia bariátrica, por exemplo, nós temos como 
protocolo que só operamos pacientes que contem 

com esta rede de apoio. Mas também temos observado que 
mesmo quando a indicação é de tratamento clínico, os resultados 

são maiores quando toda a família se envolve nessa batalha.
Todavia, não parece contraditório que tenhamos centenas de 

meios de nos comunicar, surgindo diariamente novos aplicativos, 
ferramentas e redes digitais, e cada vez mais ver crescer o número de 
pessoas depressivas por se sentirem sozinhas? O mundo competitivo, 
individualista, consumista, nos leva cada dia mais a pensar nas nossas 
próprias necessidades e desejos, de tal forma que muitas vezes nem 
notamos que a pessoa ao nosso lado precisa de nossa mão.

Você, com certeza, já deve ter ouvido a história das crianças africanas 
que ao participarem de uma gincana de corrida, foram informados que 
o primeiro colocado levaria como prêmio uma imensa cesta de doces, 
e que durante tomaram a decisão de correrem de mãos dadas para que 
assim dividissem as guloseimas entre todas as participantes. Fato ou 
lenda, essa história circulou por todo mundo porque infelizmente não 
é o comum e vai na contramão do que geralmente acontece. Embora 
a verdade é que não fomos feitos para sermos felizes sozinhos. Fomos 
criados para compartilhar!

Na Bíblia, lemos que 
quando Jesus enviava seus 
discípulos para pregar 
o evangelho, Ele lhes 
orientava a irem em grupos 
de, no mínimo, dois. Deus nos 
fez pessoas talentosas e especiais. 
Mas não boas em tudo. Posso ter 
uma tremenda habilidade em uma 
área e ainda assim sou falho em outras. 
Por que será? Oras, porque Ele deseja que eu 
precise de você e que outras pessoas precisem de mim.

Um dos grandes propósitos da igreja é este. Ao aceitarmos o 

do dia a dia e fazer se cumprir a missão de Deus para nós, seu povo, 
aqui na Terra. Olha só o que Hebreus 10, versículo 25 nos diz: “Não 
deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, 
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando 
vocês veem que se aproxima o dia.”

Hoje minha oração é que Deus nos dê sabedoria 
de usar todas as ferramentas modernas para a 

abençoar vidas e sermos abençoados, em nossa 
família de sangue, nossos grupos de amigos, 
célula, igreja, escola, comunidade ou trabalho. 
Aproveitando de cada um desses momentos 
para fazer o nome dEle conhecido por todos os 
que nos rodeiam e exaltado em nossas atitudes, 
como testemunho de transformação e fé. Mas 
que sobretudo, Ele nos faça atentos e sensíveis a 
ajudar quem necessita de nós e humildes para 
pedir ajuda quando precisamos.

Dr. Paulo Nassif é cirurgião do aparelho digestivo e 

da obesidade. Membro Titular da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

Você pode me 
dar a sua mão?
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28 de Novembro

22 A L A M E D A  E M  A Ç Ã O

21 de Novembro



29 de Novembro

23A L A M E D A  E M  A Ç Ã O



24 A L A M E D A  E M  A Ç Ã O





ANUNCIE AQUI
Informações: 3019-1308 - comunicacao@alameda.org.br

ANÚNCIOS

•

•

 Alugo 2 quartos: 1 com duas camas e 1 com uma cama, para moças na região 
do Bigorrilho, com acesso a lavanderia e cozinha. Tratar com D. Eleonir 3336-9682 
/ 99229-2841

• Seixas Soluções: pisos, gesso, pintura, elétrica, reformas, consertos, hidráulica, marce

 Toca do Bolota - Hospedagem para cães e pet sitter - Mais informações: Jaqueline 
Firzlaff - 99119.5213

naria, etc. Tel: 3205-4685 / 99799-7212 - seixassolucoes@hotmail.com



(41) 3153-2018
www.escolagrace.com.br

Rua Pedro Bonat, 103, Novo Mundo
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I M P R E S S O R A  3 D

C O N E C T A D O S  C O M  D E U S

excelência em educação
e princípios cristãos
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