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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

                   “Ninguém faz cadeados, sem chaves. Do mesmo modo, Deus não te dá problemas, sem soluções”  

  

 
 

A primeira Igreja do Nazareno foi fundada em 1895 em Los 

Angeles por Phineas Breeze e outras 100 pessoas, a data 

de 1908 foi escolhida como data inicial da igreja após a 

convenção de Pinot Point, onde houve a fusão da Igreja do 

Nazareno e Associação de Igrejas Pentecostais da América 

e a Igreja de Cristo em Santidade. Após esta convenção 

passou a chamar-se Igreja Pentecostal do Nazareno, nome 

o qual foi novamente alterado para Igreja do Nazareno em 

1919, para distinguir-se do movimento pentecostal vigente 

na época.  

 
 

16 - JHENIFER LAIS M. SANTOS 
19 - VALENTINA DE ALMEIDA SANT'ANNA 
19 - ELSA FERREIRA DA SILVA 
21 - JOSÉ SARTORATO RODRIGUES 
22 - FRANCISCO EMANUEL CARDOSO SOLA 

16 a 22 de outubro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

23/10 -  BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Júlia e Raquel 
 

GALERINHA DE CRISTO: Noemy 



  

 Certo dia 
eu estava aplican-
do uma prova, os 
alunos em silêncio 
tentavam respon-
der as perguntas 
com uma certa an-
siedade. Faltavam 
uns 15 minutos 
para o encerramento e um aluno levantou o braço, se 
dirigiu a mim e disse:  

- Professor, pode me dar uma folha em bran-
co? 
Levei a folha até a sua carteira e perguntei por que 
queria mais uma folha em branco.  
Ele respondeu: 

 - Eu tentei responder as questões, rabisquei 
tudo, fiz uma confusão danada e queria começar ou-
tra vez.  
 Apesar do pouco tempo que faltava, confiei 
no rapaz, dei-lhe a folha em branco e fiquei torcendo 
por ele. Aquela sua atitude causou-me simpatia. Hoje 
lembrando aquele episódio simples, comecei a pensar 
quantas pessoas receberam uma folha em branco, 
que foi a vida que DEUS lhe deu até agora, e só tem 
feito rabisco, tentativas frustradas e uma confusão 
danada...  
 Este é um bom momento para pedir a DEUS 
uma folha em branco, uma nova oportunidade para 
ser feliz. Assim como tirar uma nota boa depende ex-
clusivamente da atenção e esforço do aluno, uma vida 
boa, também depende da atenção que damos aos 
ensinamentos do professor nosso DEUS.   
 Não importa qual seja a sua idade, condição 
financeira, religião, etc... Levante o braço, peça uma 
folha em branco, passe a sua vida a limpo. Não se 
preocupe em tirar 10(dez), ser o melhor... Preocupe-
se apenas em ter a simpatia do MESTRE. Ele está 
interessado em que você peça ajuda, portanto, só 
depende de você. 
 
 
 

Extraído 

                            Escolha a Vida 
 
 

 
 
 
 

"[...] Agora escolham a vida, para que vocês e os seus 
filhos vivam" (Deuteronômio 30:19) 

 
 

Ao fazer uma aliança com o Seu povo, Deus 
fez uma declaração interessante: "Hoje invoco os céus 
e a terra como testemunhas contra vocês, de que colo-
quei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a 
maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os 
seus filhos vivam” (Deuteronômio 30:19). É incrível que 
algumas pessoas conscientemente escolham a morte. 
Mas isso é basicamente o que fazemos quando decidi-
mos ir contra Deus e Sua Palavra. 

 

Temos que admitir que o pecado é muito atra-
ente. Por causa do pecado que traz prazeres de curto 
prazo, muitas vezes não pensamos em suas repercus-
sões a longo prazo. O seu pecado está perdoado? Ou 
você não tem esperança, não tem conhecimento de 
que o seu pecado foi perdoado? 

 

Até que você saiba lidar com o seu pecado, é 
como se você tivesse erguido um muro entre você e 
Deus. Há um velho ditado que diz: "Se você sentir-se 
longe de Deus, adivinhe quem foi que se afastou?" 
Deus não foi a lugar algum. Talvez tenhamos apenas 
deixado o nosso pecado nos separar d'Ele.  

 

Podemos orar, podemos tentar nos aproximar 
do Senhor, mas o pecado deve ser confessado antes 
que possamos receber o perdão que Deus quer que 
experimentemos. Deus perdoa. Ele pode e vai perdoar 
o seu pecado. Escolha o perdão, escolha a vida. 
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1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/09/escolha-vida.html
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