
A
G

E
N

D
A

 

S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento de Oração 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

Domingo:   9h - Escola Dominical 

             19h - Culto da Família 

 
 

ACONSELHAMENTO  PASTORAL 
 

    

               Rev. Elói Moutinho    (9101-6080 / 3304-6129) 

   Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE:  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Ana Paula Moutinho 

           

  
               

 
 

No dia 21 de setembro, o ministério infantil juntamente com a Esco-
la dominical realizaram o jantar brega para a criançada. Todos que 

participaram capricharam no visual. Confira as fotos—By Edson 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Com a rápida aproximação do Festival do Dia di Criador, Marcinelo quer fazer algo 
realmente espetacular para Eli, o carpinteiro. Mas todo mundo com quem ele se 
encontra também está tentando dar asas á imaginação para criar a melhor invenção 
para o festival. Hans acha que seu bolo de sete camadas de trufas e cereja, com 
cobertura dupla de glacê, será a melhor parte da festa, mas Violeta tem certeza de 
que seu generoso buquê de flores ganhará o primeiro lugar. Lúcia sabe que seu solo 
vocal será o ponto alto do dia; e o Dr. Marvel está ansioso por demonstrar seu magnífico órgão, o Marfelafono. 
O que Marcelino pode fazer? Quando todo mundo de Xulingolândia se reúne para expor o bolo, o buquê e o 
solo de Lúcia, Marcileno acidentalmente destrói o bolo, o buquê e o órgão Marvelafono! O que seria um 
desastre acabou sendo um presente maravilhoso, e os habitantes de Xulingolândia percebem que o Dia do 
Criador não tem nada que ver com bolo nem com buquê, mas com Eli. 

       Cada criança ao nascer, nos traz a mensagem de que Deus não perdeu as esperanças nos homens. (Tagore) 

 

 

 

 

13- IRANY MAGALHÃES 

 

 

 

13 de outubro  
Valor: 10,00  

Preletora: Elizabeth Alexius 

Local: Chácara Deus é fiel 
Convites com a Nilza 

 

 

♥ Congresso para pastores e líderes. Tema: Uma igreja 

contagiante - 1 a 3/11 (Curitiba) - Valor: 220,00 
 
 

♥ Congresso dos jovens. Tema: De todo o coração - 15 a 

17/11 (Londrina) - Valor: 130,00 
 
 

♥ Congresso de mulheres. Tema: Buscando a essência - 

23 a 25/11 (Curitiba) - Valor: 180,00 

 

 

Traga a sua doação para a cesta do amor 

Não esqueça que alguém precisa de você!! 
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Deixe a raiva secar... 
  

 

 Mariana ficou toda feliz 

porque ganhou de presente um 

joguinho de chá, todo azulzinho, 

com bolinhas amarelas. No dia 

seguinte, Júlia sua amiguinha, veio 

bem cedo convidá-la para brincar. Mariana não podia, pois iria 

sair com sua mãe naquela manhã. Júlia então, pediu a cole-

guinha que lhe emprestasse o seu conjuntinho de chá para 

que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. Maria-

na não queria emprestar, mas, com a insistência da amiga, 

resolveu ceder, fazendo questão de demonstrar todo o seu 

ciúme por aquele brinquedo tão especial. Ao regressar do 

passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu conjuntinho de 

chá jogado no chão. Faltavam algumas xícaras e a bandejinha 

estava toda quebrada. Chorando e muito nervosa, Mariana 

desabafou: "Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? 

Emprestei o meu brinquedo, ela estragou tudo e ainda deixou 

jogado no chão. 
Totalmente descontrolada, Mariana queria, porque queria, ir 

ao apartamento de Júlia pedir explicações. Mas a mãe, com 

muito carinho ponderou: "- Filhinha, lembra daquele dia quan-

do você saiu com seu vestido novo todo branquinho e um 

carro, passando, jogou lama em sua roupa? Ao chegar em 

casa você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a 

vovó não deixou. Você lembra o que a vovó falou? - Ela falou 

que era para deixar o barro secar primeiro. Depois ficava mais 

fácil limpar. - Pois é, minha filha, com a raiva é a mesma coisa. 

Deixa a raiva secar primeiro. Depois fica bem mais fácil resol-

ver tudo. Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu 

seguir o conselho da mãe e foi para a sala ver televisão. Logo 

depois alguém tocou a campainha. Era Júlia, toda sem graça, 

com um embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para 

qualquer pergunta, ela foi falando: "Mariana, sabe aquele 

menino mau da outra rua que fica correndo atrás da gente? 

Ele veio querendo brincar comigo e eu não deixei. Aí ele ficou 

bravo e estragou o brinquedo que você havia me emprestado. 

Quando eu contei para a mamãe ela ficou preocupada e foi 

correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espe-

ro que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa." 

"Não tem problema, disse Mariana, minha raiva já secou." E 

dando um forte abraço em sua amiga, tomou-a pela mão e 

levou-a para o quarto para contar a história do vestido novo 

que havia sujado de barro. 
Moral da História: 
Nunca tome qualquer atitude com raiva. Ela nos cega e impe-

de que vejamos as coisas como elas realmente são. Assim 

você evitará cometer injustiças e ganhará o respeito dos de-

mais pela sua posição ponderada e correta diante de uma 

situação difícil. Lembre-se sempre: Deixe a raiva secar! 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 - 8431-4431 (Oi) - 9620-1580 (Tim) 

 
 

     Pessoas Comuns, Deus Extraordinário 

  
"Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está 

firme; cantarei ao som de instrumentos!" (Salmos 57:7) 
 
Ele nasceu da maneira mais humilde possível e se tor-
nou o maior rei na história da nação de Israel. Nas ba-
talhas, era destemido. Em sabedoria e poder, era úni-
co. Ele era uma pessoa que Deus unicamente descre-
veu como sendo um homem segundo o Seu coração. 
Estou falando, é claro, de Davi. A escolha de Deus por 
Davi como rei de Israel pode nos ajudar a identificar 
alguns princípios a respeito do homem ou da mulher 
que Deus quer usar. Deus usa pessoas comuns. O 
Senhor usa pessoas comuns para fazer coisas extraor-
dinárias, para que as pessoas deem crédito ao Senhor 
e não aos seres humanos. Tão certo como Deus arran-
cou Davi da obscuridade, aquele simples menino pas-
tor, Ele hoje procura alguém que possa mostrar Sua 
força. Deus usa pessoas focadas espiritualmente. Davi 
estava totalmente focado em quem Deus é. Deus pode 
não lhe dar tudo o que você espera na vida. Ou Ele 
pode lhe dar ainda mais. Você deve apenas deixar isso 
aos cuidados de Deus e colocá-Lo em primeiro lugar. 
Foi o que Davi fez. Deus usa as pessoas que se con-
tentam nEle. Enquanto garoto, a responsabilidade pri-
mária de Davi era cuidar e garantir a segurança de o-
velhas. Se cuidar de ovelhas era o que Deus queria 
que Davi fizesse, então ele percebeu que deveria fazer 
isso da melhor maneira possível. Será que algum dia 
ele sonhou em fazer grandes coisas para Deus? Não pode-

mos saber com certeza, mas sabemos que Davi estava satis-
feito com tudo o que Deus o chamava a fazer. Assim como 
Davi, somos todos pessoas comuns. Não importa. Enquanto 
você estiver disposto a ser fiel àquilo que Deus colocou dian-
te de você, e disposto a se satisfazer com tudo o que Ele lhe 
pedir, Ele irá usar você. 
                                                           www.devocionais diários 

 

7 de outubro de 2012 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

ORDEM DO CULTO 

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS 
12 de outubro 

Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe 

pela mão, porque dele farei uma grande 

nação. Gn. 21:18 

http://www.devocionaisdiarios.com/2011/10/pessoas-comuns-deus-extraordinario.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/57/7
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/21/18+

