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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 espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida." (Autor desconhecido)  

 
                                

 

                        15 a 21 de setembro 
 

 

18 - BALBINA DE OLIVEIRA SOUZA 

20 - FERNANDO AUGUSTO DA SILVA 

20 - MILTON JOSÉ DA SILVA 

21 - MÔNICA THEREZINHA PINHEIRO 

21 - LARA CREMASCO FERTONANI 

 

Após alguns meses de preparação, o Ministério de Casais So-

mos Um realizou nos dias 7 e 8 de setembro, o I retiro que con-

tou com a presença de 20 casais. Foram abordados vários te-

mas  como: comunicação, sexualidade, entre outros, com o obje-

tivo de ajudá-los no relacionamento conjugal. Outras fotos do 

evento, acesse o facebook do Ministério. 

FIQUEM ATENTOS... 

Em breve informaremos a data do  CULTO DE AÇÕES DE 

GRAÇAS pela vida da Sofia Rossetti, filha da Simone e 

André que veio prematuramente nos abençoar com a 

sua graciosidade. 



Continuação...  

 

 Primeiro, aprendemos o que é temperamento 
e as diferenças entre caráter e personalidade. Mas o 
que podemos esperar desse ensino sobre temperamen-
tos? O objetivo é se você ainda não sabe qual é o seu, 
descobrir o temperamento predominante em seu com-
portamento (modo de ser) e despertar-se para uma 
entrega verdadeira ao controle do Espírito Santo. 
Também é saber que os homens da Bíblia tiveram fra-
quezas e forças por causa do temperamento, portanto 
o Senhor usou as virtudes dos seus servos e tratou das 
fraquezas. E por fim, perceber que o seu temperamen-
to é uma bênção nas mãos Divinas, independente de 
qual seja ele. 
 

Porque compreender os temperamentos? 
O Ser humano depois da queda do homem tornou-se 
muito complexo. Ele tem dificuldade de entender o 
porquê reage às vezes de modo tão indesejado e tam-
bém o porquê tem, em alguns casos, dificuldades de 
entender os outros. Compreendendo a si mesmo o ho-
mem poderá compreender melhor os outros. E isto 
facilitará mais o relacionamento. E o meio de compre-
ender a si próprio passa pelo conhecimento do tempe-
ramento que possui. Por isso é importante o crente 
conhecer o seu temperamento, e com o auxílio do Es-
pírito Santo, descobrir as fraquezas e virtudes do tem-
peramento que possui. 
 

Cuidados especiais quando se estuda os tempe-
ramentos 
Sempre que se estuda os temperamentos devemos ter 
alguns cuidados que nos ajudarão num entendimento 
claro e num julgamento correto do assunto. São eles: 
· Não tentar discernir o temperamento dos outros. 
· Não esconder no temperamento que possui.  
. Falhas que podem ser reparadas. 
· Não considerar um temperamento mal e outro bom. 
· Não entristecer-se com o temperamento que possui e 
desejar ter nascido com outro temperamento.                                           
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  Continua no próximo boletim... 

O PERIGO DO PECADO OCULTO 
No inicio o pecado se mostra muito atraente e envolvente. Se nós 

pudéssemos avançar no tempo e pudéssemos ver o seu lado oculto 

(as consequências) certamente não cairíamos nele. Provérbios 14:12 

e Provérbios 16:25 Salomão já adverte. O Salmo 51 retrata a oração 

de Davi quando ele é confrontado pelo profeta Natã a cerca de um 

pecado gravíssimo que ele cometeu. 2 Samuel 11 é o relato da que-

da de Davi com uma mulher chamada Bate Seba envolvendo: adul-

tério, traição, mentira, assassinato. Por causa do adultério desenca-

dearam vários outros pecados. Este Salmo é o momento que Davi se 

depara com o lado oculto de seu pecado, isto é as consequências. 

Esse assunto não é nada agradável. Hoje em dia falar de pecado está 

fora do cardápio evangélico. Hoje se fala muito de bênçãos, prospe-

ridade, cura, saúde, mas o assunto pecado é pouco falado. Quais são 

os sinais que percebemos na oração de Davi quando ele se depara 

com o lado oculto de seu pecado? Davi se arrependeu. Deus o per-

doou, mas Davi teve que conviver com as consequências.  

Quais os elementos que servem de alerta e apontam para esse lado 

oculto do pecado.  

1. Pecado nos faz sentir sujo. Salmos 51:2  - Quando Davi confessa 

seu pecado o sentimento dele é de como se estivesse sujo. O pecado 

tem a capacidade de sujar aquilo que é limpo e puro  

2. Pecado nos traz sentimento de culpa. Salmos 51:3-4 - O meu 

pecado está sempre diante de mim. A culpa é como a sombra. Exis-

te somente uma forma de se livrar da culpa é pelo arrependimento e 

pelo perdão.  

3.O Pecado tira a alegria. Salmos 51:8 e 12 - O pecado tira de nós 

o prazer da comunhão.  

4. O Pecado traz vergonha. Salmos 51:9 - Quando o crente peca, 

parece que todo mundo sabe do seu problema, mas isso somente 

acontece quando a pessoa nasceu de novo, pois o que não é conver-

tido se torna sínico. O sínico perde a capacidade de sentir vergonha 

das coisas erradas que faz. Esse tipo de situação somente se reverte 

com o peso da mão de Deus.  

5. O Pecado nos faz sentir longe de Deus. Salmos 51:11  

6. O Pecado rouba a autoridade Espiritual. Salmos 51:13  

7. O Pecado rouba a liberdade de louvar. Salmos 51:15. 

Embora não sejamos poupados das consequências, há a possibilida-

de de sermos restaurados da queda. Que bom saber que Deus não 

desiste de nós. Se arrependermos dos nossos pecados, Ele nos per-

doa. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sal-

mos 51:17.                    Adaptado por  Rev. Eloi Moutinho  

15 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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


