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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 

“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência.” (Henry Ford)  

 

 

                 12 a 17 de agosto 

 

12 - FLAVIO NASCIMENTO COSTA 

15 - LUZINETE APARECIDA  BIOLADA 

17 - PATRICIA MENDONÇA CARVALHO 

17 - MARIANA SANITÁ SALGADO 

 

 
 

No dia 3 de agosto aconteceu o chá para mulheres com a 

presença de muitas convidadas de outras igrejas e da pra. 

Gisele de Curitiba. O Ministério Mãos Estendidas promoveu 

um desfile de roupa. 

PRIMEIRO ENCONTRO DE CASAIS DO MINISTÉRIO DE 

CASAIS "SOMOS UM" 

DIAS: 7 E 8 DE SETEMBRO DE 2013 

VALOR DO INVESTIMENTO POR CASAL: R$ 110,00 
 

AS VAGAS SÃO LIMITADAS 
FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 
CONTATOS: PR. DANIEL E LEONICE - FONE (43)9992-0971 OU 
PELA PÁGINA DO MINISTÉRIO DO FACEBOOK  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Bíblia em que Albert Einstein escreveu dedicatória é 

vendida por R$ 150 mil; Físico disse que o livro é 

“fonte de sabedoria” 
 

A casa de leilões 

Bonham’s, em Nova York, 

Estados Unidos, vendeu 

recentemente um exemplar 

da Bíblia Sagrada com u-

ma dedicatória escrita por 

Albert Einstein, pelo valor 

de R$ 150 mil. O compra-

dor do exemplar preferiu 

não revelar seu nome, mas 

a casa de leilões divulgou 

a imagem com a dedicató-

ria escrita por Einstein. “A 

Bíblia é uma grande fonte de sabedoria e consolo 

que deve ser lida frequentemente”, escreveu o fí-

sico alemão, de acordo com informações do jornal 

New York Times. O exemplar da Bíblia havia 

sido comprado por Einstein e sua esposa para pre-

sentear uma amiga do casal, Harriett Hamilton, 

em fevereiro de 1932. Tido como gênio, Albert 

Einstein era de família judaica não praticante, e se 

radicou nos Estados Unidos pouco antes de Adolf 

Hitler subir ao poder na Alemanha. Ele formulou 

a teoria da relatividade e venceu o prêmio Nobel 

de física. Faleceu aos 76 anos de idade, em abril 

de 1955 devido a uma hemorragia interna causada 

pela ruptura de um aneurisma da aorta abdominal. 
 

 

 

Albert Einstein foi um físico teórico 

alemão, posteriormente radicado nos 

Estados Unidos, que desenvolveu a 

teoria da relatividade geral, um dos 

dois pilares da física moderna.  

. 

  

 

Canções durante a Noite  
 

"Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia; de noi-

te esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao 
Deus que me dá vida." (Salmos 42:8) 

 

O pregador britânico C. H. Spurgeon disse: 

"Qualquer tolo pode cantar de dia. É fácil cantar 

quando você pode ler a partitura. Mas o cantor há-

bil é aquele que pode cantar quando não há um 

raio de luz para ler. Canções durante a noite só 

podem vir de Deus. Elas não são poder dos ho-

mens." Quando Paulo e Silas foram presos por pre-

gar o evangelho, o lugar onde ficaram era um am-

biente quente e horrível. As prisões naquela época 

eram muito mais primitivas do que são hoje. Ar-

queólogos descobriram o que acreditam ter sido a 

prisão real onde Paulo e Silas foram presos, con-

forme foi registrado no livro de Atos. Era nada 

mais do que um buraco escuro, sem ventilação, 

mas em vez de amaldiçoar a Deus e questionar 

como um Deus de amor poderia fazer isso com e-

les, eles perceberam que era hora de orar. A Bíblia 

nos diz: "Por volta da meia-noite, Paulo e Silas es-

tavam orando e cantando hinos a Deus; os outros 

presos os ouviam." Não eram gemidos, mas sim 

canções que vinham de suas bocas. E em vez de 

amaldiçoar aos homens, eles louvavam a Deus. É 

de se esperar que os outros presos estivessem ou-

vindo! Quando estamos com dor, o horário da meia

-noite não é o melhor momento para louvar. Há 

momentos em que não sentimos vontade de cantar 

ou louvar ao Senhor, mas Hebreus 13:15 nos lem-

bra: "Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos 

continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que 

é fruto de lábios que confessam o seu nome." 

 
 

Você enfrenta uma dificuldade hoje? Deus po-

de dar-lhe canções durante a noite. 

11 de agosto 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.devocionaisdiarios.com/2012/08/cancoes-durante-noite.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/13/15

