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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 mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos."  

 
 
 

 

         

14 - DELBLA DE JESUS SOUZA 

15 - SONIA MARIA DA SILVA 

17 - KEVIN DOUGLAS DE LIMA 

18 - RENATA FERREIRA V. COELHO 

18 - CINIRA GARCIA GONÇALVES 

19 - THEREZINHA F. PEREIRA 

19 - FERNANDO DE SOUZA DIAS 

20 - MARISA GARCIA NEMOTO 

  

Culto na casa da Judite e Selso          Célula dos jovens  

Apresentação de Alana, filha de Elias e Adriana    Despedida da 

Família Barrozo. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
TEMA: ONDE ESTÁ O SEU 

TESOURO? 

 

ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18, 19 E 

20 DE JULHO 

13h30 ÀS 17h30 

PARA CRIANÇAS DE 4 A 11 ANOS 



 

 

 

 No dia 15 de 

Julho, comemora-se o 

Dia do Homem no Bra-

sil. Já em outros paí-

ses, a data firmada pa-

ra tal solenização é 19 

de novembro, dia que 

marca o início da data 

comemorativa, criada 

em 1999, por Dr. Jerome teelucksingh, em Trinidad e 

Tobago. Hoje, em caráter internacional, é celebrada 

na Jamaica, Austrália, Índia, Itália, Estados Unidos, 

Nova Zelândia, Moldávia, Haiti, Singapura, Malta, Áfri-

ca do Sul, Gana, Hungria, Canadá, China e Reino 

Unido.A criação da data teve como objetivo a promo-

ção da saúde dos homens e a busca por igualdade 

entre gêneros, destacando a discriminação sofrida e 

enfatizando as conquistas e melhorias trazidas por 

eles em diversos aspectos que envolvem sociedade e 

família. Desde o início da celebração, a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura) apoia a iniciativa e, através de sua 

representante, Sra. Ingeborg Breines, diretora da Se-

cretaria de Mulheres e Cultura de Paz, afirma que “é 

uma excelente ideia e que daria um certo equilíbrio de 

gênero”. O artigo 1° da Declaração Universal de Direi-

tos Humanos relata: “Todos os seres humanos nas-

cem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dota-

dos de razão e de consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de fraternidade.” O Dia do 

Homem tem igual importância ao Dia da Mulher, pois 

ambos têm o seu espaço na sociedade e buscam ob-

jetivos semelhantes como a promoção da vida, o bem

-estar da família, o cuidado com o meio ambiente e a 

busca pela saúde física e mental. 

 
Por Gabriela Cabral  

Equipe Brasil Escola 

 

Um Recomeço  
 

"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados e nos purifi-

car de toda injustiça." (1 João 1:9) 
 

Você já sentiu a necessidade de uma segun-
da chance na vida? Ouvi a história de um homem 
cujo nome foi publicado por engano num obituá-
rio. Ele acordou um dia, abriu o jornal e eis que lá 
estava o seu nome como o de um falecido. Ele fi-
cou tão bravo que foi de carro até o jornal e exigiu 
falar com o editor. "Estou indignado", disse ele ao 
editor. "Vocês publicaram meu nome nos obituá-
rios. Estou vivo e saudável, obviamente. Isso vai 
ser um vexame para mim. Talvez até perca uns 
contatos de trabalho." Disse o editor: "Lamento, 
senhor. Foi um engano, mas não posso fazer na-
da." O sujeito não se acalmou. 

Enfim, disse-lhe o editor: "Amigo, anime-
se. Amanhã ponho seu nome na coluna dos nasci-
mentos e você começa de novo." Não seria ótimo 
isso? Começar tudo de novo? Quando olhamos pa-
ra trás e vemos certos erros que cometemos e cer-
tas coisas de que depois nos arrependemos... seria 
bom recomeçar. 

Talvez você já tenha cometido sérios erros 
este ano. Talvez sinta que foi longe demais. Já er-
rou muito. Você desistiu e pensa que não há modo 
de Deus lhe dar uma segunda chance. Quero que 
saiba que não é verdade. Deus dá segundas opor-
tunidades. Você pode ter seu recomeço hoje mes-
mo. 

 www.devocionaisdiarios.com.br 

14 de julho 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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/07/um-recomeco.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/1/9

