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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 

Ensina à criança o caminho que ela deve seguir; mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. Prov. 22.6 

                           
 

                           
            

                                                        13 a 19 de outubro 
 

10 - ELIZABETE LOURENÇO 
 

13 - IRANY MAGALHÃES 

15 - PEDRO MARTINS 

15 - LUIZE VIÇOSO COELHO 

19 - ELZA G. DA SILVA 

COMO SURGIU O DIA...  
das crianças 
A iniciativa de criar um dia especialmente dedicado às 

crianças foi do deputado federal Galdino do Valle Filho, 

na década de 1920. Depois de aprovada pelos deputa-

dos, o 12 de outubro foi oficializado como Dia da Criança 

pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto nº 

4867, de 5 de novembro de 1924. Mas a data só "pegou" mesmo em 

1960, quando Eber Alfred Goldberg, diretor comercial da Fábrica de 

Brinquedos Estrela, fez uma promoção conjunta com a Johnson & 

Johnson para lançar a "Semana do Bebê Robusto". Logo depois, as 

empresas decidiram criar a Semana da Criança, como meio de au-

mentar as vendas. Dessa forma, os fabricantes de brinquedos decidi-

ram escolher um único dia para a promoção e "ressuscitaram" o anti-

go decreto.  
 

dos professores 
No dia 15 de outubro de 1827, Pedro I, Imperador do 
Brasil baixou um Decreto Imperial que criou o Ensino 
Elementar no Brasil. Pelo decreto, "todas as cidades, 
vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras 
letras". Esse decreto falava de bastante coisa: des-
centralização do ensino, o salário dos professores, as 
matérias básicas que todos os alunos deveriam a-
prender e até como os professores deveriam ser contratados. Mas foi 
somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a 
primeira comemoração de um dia efetivamente dedicado ao profes-
sor. Quatro professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada 
para se evitar a estafa – e também de congraçamento. O profes-
sor Salomão Becker sugeriu que o encontro se desse no dia de 15 de 
outubro. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença maci-
ça - inclusive dos pais. O discurso do professor Becker, além de ratifi-
car a ideia de se manter na data um encontro anual, ficou famoso pela 
frase "Professor é profissão. Educador é missão". A celebração, que 
se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos 
anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado esco-
lar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I,_Imperador_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Salom%C3%A3o_Becker&action=edit&redlink=1


Continuação... 
1. Ser cheio do Espírito é um mandamento para todos - Efé-
sios 5:17-21. Todos os crentes devem ser cheios do Espírito 
Santo. Não é opção, é mandamento.  

 

2. Ser cheio do Espírito não é a mesma coisa que senti-lo. 
Podemos sentir o Espírito Santo. Especialmente quando Ele 
se move na igreja. Mas sentir o Espírito Santo e ser cheio 
Dele são fatos separados. Sentir diz respeito à alegria de 
perceber, espiritualmente Sua presença e atuação. Ser 
cheio diz respeito a ser um instrumento humano para de-
monstrar ao mundo como Jesus Cristo é. Sentir é herança 
dos filhos. Ser cheio implica em uma atuação ao mundo e 
às pessoas. Alguém deve ser considerado cheio do Espírito 
Santo não quando demonstra sentir a presença Dele, mas 
quando apresenta o fruto do Espírito em sua vida diária. 
 

3. Ser cheio do Espírito Santo é ver em si mesmo as fraque-
zas do temperamento serem vencidas. Como já foi observa-
do, a fraqueza de cada temperamento pode ser vencida 
pelo controle do Espírito Santo. Para cada fraqueza do Co-
lérico o Espírito Santo tem uma maravilhosa virtude para 
compensar e vencer a fraqueza. 
 

4. Ser cheio do Espírito é o modo maravilhoso que o Senhor 
Deus escolheu para imprimir no crente a personalidade de 
Seu Filho Jesus. Nascemos do primeiro Adão e carregamos 
todos os seus defeitos e virtudes. Agora Deus quer que se-
jamos semelhantes ao segundo Adão, e espera de forma 
especial que tenhamos as virtudes deste segundo Adão que 
é Cristo. 
 

5. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar o fruto do Espíri-
to. É pelo fruto que se conhece a árvore. Isto nos ensinou o 
Senhor Jesus. Se formos de Cristo então todos esperarão 
frutos dignos da árvore a que pertencemos. Ser Cheio do 
Espírito é possuir este fruto. É não ser uma figueira seca, 
mas, com fruto. Fruto que demonstra a todos nossa origem.  
 

Para cada fraqueza do temperamento um gomo do fruto 
do Espírito 
Para o sr. Colérico é difícil amar ao próxi-
mo e se interessar genuinamente por ele. 
Pleno do Espírito, o colérico receberá e 
cultivará a virtude do gomo especial do 
Fruto do Espírito que é o amor. 
 

Para o Sr. Melancólico é difícil crer com facilidade em al-
guém ou em algo. Porém para este temperamento está re-
servado o gomo especial da fé (Fidelidade). 
 

Para o Sr. Sanguíneo é extremamente difícil manter-se dis-
ciplinado e ordeiro.. Para ele está reservado o gomo especi-
al do domínio próprio. 
 

Para o Sr. Fleumático que se sente ressentido e infeliz na 
maioria do tempo, lhe está guardado o presente especial do 
gomo da Alegria.                   Última parte no próximo boletim... 

 

Um menino e um professor 
 

"De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo 
morreu pelos ímpios" (Romanos 5:6) 

 

Nos anos 1800, em Londres, um menino queria ouvir o gran-
de evangelista americano D. L. Moody, que havia ido à cida-
de pregar. O menino cruzou a cidade de Londres sem ali-
mentos e sem sapatos adequados, arriscando a própria vida. 
Após uma longa viagem, ele finalmente chegou à grande 
igreja onde Moody iria falar. Enquanto se dirigia até a porta, 
um senhor de idade que trabalhava ali lhe fez uma careta e 
perguntou: "O que fazes, rapaz?" O menino disse: "Eu estou 
indo ouvir o grande evangelista D. L. Moody". "Não desse 
jeito! Você está imundo. Vá embora!" O menino ficou arrasa-
do. Sentou-se na escada, chorando, quando então um carro 
preto parou em frente da igreja. Dele saiu um homem robus-
to. Ele avistou o garotinho triste nos degraus e perguntou: 
"Meu jovem, o que está errado?" O menino respondeu: "Eu 
vim aqui para ouvir o grande pregador D. L. Moody, mas ele 
não vai me deixar entrar na igreja." "É mesmo?" o homem 
disse. "Então apenas me dê sua mão, e eu verei o que posso 
fazer para ajudá-lo." E então o menino estendeu a sua mão 
pequena e suja até a mão grande e limpa do homem. O ho-
mem levou-o pelo corredor central, passando pelo senhor 
que não o havia deixado entrar. O grandalhão deixou o meni-
no se sentar em um assento da primeira fila e depois se apro-
ximou do púlpito. O homem em questão, é claro, era D. L. 
Moody. Aquele garoto, por si só, não poderia entrar na igreja, 
mas quando segurou a mão de Moody, entrou pela porta da 
frente. O mesmo acontece conosco, por causa de Jesus. 
Estamos imundos em nossos pecados, e Ele toma nossas 
mãos sujas em suas mãos limpas e nos leva à primeira fila 
dos assentos de seu palácio. 

 

                      Extraído do site: www.devocionaisdiarios.com.br 
 

Dwight Lyman Moody (5 de fevereiro de 1837 - 22 
de dezembro de 1899), também conhecido como D.L. 
Moody, foi um evangelista eeditor americano que 
fundou a Igreja Moody, a Escola Northfield, a Escola 
Mount Hermon em Massachusetts (agora chama-
da Escola Northfield Mount Hermon), o Instituto Bíbli-
co Moody e a Moody Press. 

 
 

                                                  Saiba mais sobre Moody: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dwight_L._Moody 

13 de outubro 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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  1ª IGREJA DO NAZARENO 
LONDRINA - PR 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

As panquecas deliciosas do Restaurante Mr Cheff, ainda 
estão à venda!! Você poderá adquirir uma panqueca por 
apenas R$10,00 , sem data de expiração, é só guardar 
seu ticket. Procure o Jaime ou Pr. Israel. 

 
 

Não esqueça de fazer o acerto com o Jaime 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/5/6
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1899
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dwight_L._Moody

