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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião 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) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082 ) 

 

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 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

"Não é ocioso apenas o que nada faz, mas é ocioso quem poderia empregar melhor o seu tempo."  Sócrates   

 
                

                   1 a 7 de setembro 
 

01 - MARIANA BELUFE 

01 - FABIANO NAKANISHI 

 “ MÊS DA ESCOLA DOMINICAL” 

TODOS OS DOMINGOS TEREMOS MOMENTOS ESPECIAIS 

04 - PALESTRA GRUPO IDADE COM QUALIDADE 

07 e 08 - RETIRO DE CASAIS 

14 - NOITE DO SUCO 

15 - ALMOÇO EM FAMILIA 

15 - CULTO DE MISSÕES (OFERTA DE ALABASTRO) 

17 - PALESTRA GRUPO IDADE COM QUALIDADE  

21 - NOITE DA PRIMAVERA 

22 - NOITE ESPECIAL COM AS CRIANÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
 

 
 

01 - MARIANA BELUFE 
01 - FABIANO NAKANISHI 
08 - MARIA APARECIDA TIROLLA RODRIGUES 
09 - DANILO JOSÉ RICARDO 

11 - SERGIO ANTONIO M. ALMEIDA 

11 - LUCAS JOHNSON  
13 - ANTONIO CARLOS FERREIRA (CARLINHOS) 

13 - RAQUEL CRISTINA ELEUTÉRIO DE REZENDE 
18 - BALBINA DE OLIVEIRA SOUZA 
20 - FERNANDO AUGUSTO DA SILVA 

20 - MILTON JOSÉ DA SILVA 
21 - MÔNICA THEREZINHA PINHEIRO 
21 - LARA CANONICO CREMASCO FERTONANI 
22 - EDINA PONTOMO GUIMARÃES 

24 - EDUARDO VINÍCIOS ANTUNES 
27 - GUILIANA DE CARVALHO 
28 - JONATAS DA SILVA MENEZES 

29 – GISELE MARCELINO DA SILVA 

30 - SONIA MARIA PERON 

CONVIDA PARA PALESTRA 

Com o médico psiquiatra  

Dr. Paulo Cezar N. Frange 
 

SERÁ NO DIA: 4 DE SETEMBRO  

QUARTA-FEIRA 

 
                
                    

Convida todos os homens para partici-

parem da reunião de homens da Igreja 

do Jd. Del Rey - 14/09 às 20h. 



                                           A VIDA A DOIS 

      Uma vida a dois é compreendida de várias etapas, inclu-

indo sonhos, projetos, ideias... Mas como as ilusões falam sempre 

mais alto, esquecem-se das dificuldades que vão enfrentar no longo 

percurso da vida. Não há rosas sem espinhos. No matrimônio é ne-

cessário aceitar as diferenças de cada um aprender a conviver com 

elas dia-a-dia, não é tarefa fácil, pois somos diferentes. A comple-

mentaridade do casal faz-se de pequenas atitudes diárias, que ali-

mentam e fazem crescer o amor, revelam-se através de gestos de 

afeto, carinho e surpresas agradáveis e inesperadas ajudando assim 

o casal a superar as dificuldades que ambos terão que enfrentar 

nesta longa caminhada da vida. 

      O amor inclui a aceitação das fragilidades e perdão, ou 

seja, amar é saber perdoar. O SIM do casamento inclui a aceitação 

não só das qualidades, mas também das limitações e dos defeitos. 

      É bom lembrar que o casal só tomará conhecimento do 

verdadeiro significado da palavra casamento, quando ambos deixa-

rem de pensar no "EU", e começar a pensar no "NÓS". Pois unidos 

conseguirão alcançar todos os objetivos antes sonhados, e superar as 

exigências que vão aparecer nas várias etapas da vida. 

      O respeito mútuo e o diálogo são fundamentais para um 

bom entendimento e ajuda na educação dos filhos ou futuros filhos. 

Jamais se esqueçam que, com todos os seus 

esforços colocamos aos pés da Cruz do Senhor, 

todas as dificuldades, insucessos e outras tribu-

lações que, por ventura apareçam. E assim 

sendo, todas as dificuldades vão sendo encara-

das com outros olhos. E quando essas nuvens 

aparecerem em seus dias lembrem-se de recitar para si mesmos: 

"Eu aceitei você na alegria e na tristeza, na saúde e na 

doença, por todos os dias de nossas vidas". 
 

 

OS DEZ MANDAMENTOS DO CASAL 
 

1- Nunca irritar-se ao mesmo tempo. 
2- Nunca gritar um com o outro. 
3- Se alguém deve ganhar na discussão, deixa que seja o outro. 
4- Se for inevitável chamar a atenção, fazê-lo com amor. 
5- Nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. 
6- A displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o 
cônjuge. 
7- Nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. 
8- Pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra carinho-
sa.  
9- Cometendo um erro, saber admiti-lo e pedir desculpas.  
10- Quando um não quer, dois não brigam. 

 

                       PROVA DE FOGO 
                                                  Isaías 43:1-2. 

 

Todos gostariam de ter uma vida tranquila, sem grandes pro-

blemas, mas percebem que é impossível ter uma vida sem 

aflições e preocupações. Mesmo depois de termos recebido 

Jesus como nosso Senhor e Salvador continuamos a passar 

por problemas, com a diferença de agora ter com quem con-

tar nessas horas difíceis. Os problemas podem nos ensinar ou 

nos derrubar, depende de nossas escolhas, de como lidamos 

com eles. Isaías 43 nos ensina algumas coisas que devemos 

saber quando passarmos por uma “prova de fogo”,por um 

período de grandes lutas. 

1)  As lutas passarão. Elas vêm, mas vão. (João 16:33; 
Isaías 43:2) A questão não é se vamos passar por dificulda-

des, a questão é se permaneceremos firmes depois que as 

lutas passarem. - A Bíblia ensina que podemos ser mais que 

vencedor em todas estas coisas é só fazer o que Deus manda 

durante a luta. - Nós sempre teremos dificuldades, proble-

mas, aflições; como lidamos com elas é que faz a diferença. 

2) Deus sempre estará conosco, mesmo na hora da “prova 

de fogo” (Isaías 43:2). - Ele promete que estará conosco em 

toda e qualquer situação. Nossa segurança não é a ausência 

dos problemas e sim a presença de Jesus conosco em meio 

aos problemas. - Nunca estaremos sozinhos, mesmo nos nos-

sos maiores problemas, Deus sempre estará conosco. Você 

pode não saber o que fazer, mas Deus sabe e sempre estará 

conosco. Busque a Ele e Ele te ensinará o que fazer. 

3) Deus sempre cuidará de você. Ele te protegerá (Isaías 

43:2). - Ele nos promete que, ainda que passemos pela prova 

mais difícil, nada nos fará dano. 

- Ainda que passemos pelas piores situações possíveis, Deus 

nos promete cuidado e proteção. Se fizermos o que Ele man-

da, não teremos nenhum dano. Ele cuida de nós. 

 

Adaptado por Rev. Eloi Moutinho 
 

1 de setembro de 2013 

 

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 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.curiosacoruja.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/_pqgzAt1vFTU/S85NMjBWMeI/AAAAAAAAAWM/ztcJcXgDi5k/s1600/biblia_maos_casal.png

