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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 Salgado (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  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

   “Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar.” Matthew Henry (1662-1714)             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

18 - BALBINA DE O. SOUZA 

20 - FERNANDO AUGUSTO DA SILVA 

14 a 20 de setembro 

ATUALIZAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES 

Se você é participante ativo da igreja e gostaria de ver seu 

nome publicado no boletim, confira se seu NOME consta 

na lista que está  fixada no edital. 

No dia 5 de setembro foi realizado pelo Ministério de Homens de Honra, o 

encontro de homens. Neste mês aconteceu na residência de André Rosseti e 

teve a presença do pastor Claudemir. Estes encontros fazem parte do projeto 

portas abertas 2014.                                                                                                                                                                                                                                                            

Devido à problemas técnicos, o boletim do dia 7/9 se encontra dis-

ponível apenas on-line.                        

www.nazarenolondrina.com.br e facebook 



 
 
 

Crente Turista - Não para em lu-
gar nenhum 
Crente KODAK - Vive de revela-
ção 
Crente com dom do Canto - Fica 
lá no canto da igreja encostado e 
não quer saber de trabalhar!!! 
Crente Celular – Só vive desliga-
do ou fora de área 
Crente Sabonete - Difícil de pegar 
Crente Cobra - Só cobra, ajudar mesmo nada 
Crente Razão - Raso na oração, na meditação, na 
comunhão, na vigilância, etc. 
Crente Peixe - Leitura da bíblia? Nada. Oração? Na-
da… Meditação? Na-
da... 
Crente Vuvuzela - 
Muito barulho na goe-
la e pouco conteúdo 
Crente Corintiano e 
Palmeirense – Vive 
brigando por causa 
do time (igreja) 
Crente Católico - 
Aquele que fica se benzendo e falando Ave Maria 
Crente 007 ou Agente Secreto - Ninguém sabe que 
ele é crente 
Crente Ôba Ôba - Tudo é festa 
Crente Brasa – Cheio de não me toques 
Crente Machado – Qualquer ideia, ele já corta 
Crente Escoteiro - Só vai em acampamento 
Crente Nota 100 - Sem unção, sem visão e sem gra-
ça 
Crente TRANSFORMER - Terno, gravata  e bíblia, mas 
quando sai dar role se transforma 
Crente mandioca - Vive fincado na terra, não busca as 
coisas do alto 
 Crente WALT DISNEY - Sua fé é só fantasia  
Crente Homem Invisível - Ninguém o vê na igreja 
Crente FLASH-BACK  - Sempre voltando ao passado 
Crente Shrek - Nunca quer ser príncipe e é chegado a pân-
tano 

Uma Vida Miserável 

 

"Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas 
filhas, e lhes disse: 'Saiam imediatamente deste lugar, porque o Se-
nhor está para destruir a cidade!' Mas eles pensaram que ele estava 

brincando." (Gênesis 19:14) 

 
 Quando se tenta viver tanto para Deus quanto 
para o mundo, se passa a parecer com o pobre solda-
do confuso na Guerra Civil Americana, o qual não sabi-
a decidir de que lado queria lutar. Assim, ele usava um 
casaco da União e calças dos Confederados. Quando 
ele marchou para o campo de batalha, levou tiros de 
ambos os lados. Se você tentar viver nos dois mundos, 
vai acabar tendo uma vida miserável. 
 Viver a vida comprometida com dois mundos, é 
algo perigoso. Basta dar uma olhada na vida de Ló, o 
exemplo clássico de comprometimento com dois mun-
dos. Com certeza ele cria em Deus, mas cometeu inú-
meros erros. 
 Ló vivia na cidade ímpia de Sodoma e tornou-
se um líder lá. Mas ele estava tão ligado ao pecado 
que, quando foi dizer a seus genros que o juízo de 
Deus estava chegando, eles riram e pensaram que ele 
estava brincando. Não havia poder em seu testemu-
nho, porque ele vivia uma vida totalmente mundana. 
 Isso acontece com você? Você tem ficado ca-
da vez mais fraco espiritualmente? Será que as coisas 
que antes lhe envergonhavam já não lhe sensibilizam 
mais? Você se encontra cada vez mais tolerante com o 
que é mau e menos interessado com o que é espiritu-
al? Você acha que as suas palavras parecem não ter 
efeito sobre os descrentes com os quais você as com-
partilha? Esse é o perigo das pessoas que vivem uma 
vida imersa nas coisas do mundo. Elas não puxam os 
outros para cima. Os outros é que as puxam para bai-
xo.   
                                 www.devocionaisdiarios.com.br 

14 de Setembro de 2014 

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 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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