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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) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

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 

                “Uma caminhada de mil milhas começa sempre com o primeiro passo.” 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

17 - KAMILLA MARIANY SOUZA MATTOS 

20 - MICHELLE MAGOTTI 

20 - DAIANE PESAROLLI 

23 – JOÃO RAFAEL DOMINGOS 

No dia 23 às 14h, os professores e voluntá-

rios que querem ajudar no mi-

nistério da escola dominical es-

tão convidados para participarem 

da reunião dos professores. 

 

 
 

 

 
 

 

Parabenizamos a jovem Fernanda Tanus pela sua 
formatura que aconteceu no dia 1 de fevereiro 

no Moringão. Ela concluiu o curso de Direito  pela 
Universidade do Norte do Paraná. 

 
Também parabenizamos o casal 

Altevir e Dalcimar pelos 30 anos 
de casados completados no dia 5 

de fevereiro. 

         Vilminha Góes 
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 "Deus seja louvado" poderá ser obriga-

tório em cédulas 

 

 Proposta em tramitação na Câmara dos 

Deputados torna obrigatória a impressão da frase 

"Deus seja louvado" em todas as cédulas do Real. 

O autor, deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), ar-

gumenta que o Projeto de Lei 4710/12 pretende 

evitar que a expressão seja suprimida das cédulas, 

como solicitou recentemente a Procuradoria da 

República em São Paulo. 

  Na ação civil pública, apresentada em no-

vembro último, o Ministério Público Federal a-

ponta que não há previsão legal para a inclusão da 

frase nas notas do Real e que o Estado brasileiro é 

laico e deve se desvincular de manifestações reli-

giosas. Além disso, para o MP, a expressão privi-

legiaria uma religião em detrimento das outras. 

Eduardo da Fonte, no entanto, entende que há um 

erro de interpretação da palavra "laico". Ele afir-

ma que Estado laico é aquele que não adota uma 

religião oficial e no qual há separação entre a I-

greja e o Estado, de modo que não haja envolvi-

mento entre os assuntos de um e de outro, muito 

menos sujeição de um em relação ao outro.  

 "A expressão ‘Deus seja louvado’ respeita 

a tradição cultural de nosso povo e não necessari-

amente representa apoio a nenhuma religião", ar-

gumenta. "O respeito e o culto a um ser supremo, 

que representa a divindade, está presente em todas 

as religiões", completa Da Fonte. 

  O projeto altera a Lei 9.069/95, que, entre 

outras medidas, estabelece regras e condições pa-

ra a emissão do Real. O projeto será analisado de 

forma conclusiva pelas comissões de Finanças e 

Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cida-

dania. 

Fonte: BondeNews—14/2/2013 

 

Prioridades 
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 

justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescenta-
das.” (Mateus 6:33) 

 
 

Quando Jesus nos falou para não nos preocuparmos 
com comida e bebida, Sua ênfase estava na palavra 
“preocupação”. Ele não disse: "não pensem nisso". Mui-
to menos deixou implícito: "não planeje a provisão de 
suas necessidades". Ele disse apenas: não se preocupe. 
A Bíblia critica inclusive, a pessoa preguiçosa que vive 
apenas da generosidade alheia e não trabalha para se 
sustentar. A Bíblia diz que se você não quiser trabalhar, 
também não deve comer (2 Tess. 3:10). Portanto, traba-
lhe. Seja seu próprio provedor. A bíblia nos incentiva 
até mesmo a planejar nosso futuro e a aprender com o 
exemplo da formiga que está sempre planejando à fren-
te (Prov. 6:6-8). Portanto, a Bíblia não defende a pre-
guiça, tampouco o ser irresponsável. Mesmo assim Je-
sus disse: "não se preocupe com isso". Jesus estava di-
zendo em outras palavras: não fique obcecado com es-
sas coisas. Ele disse que os incrédulos é que se compor-
tam assim. “Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que 
vamos comer?’ ou ‘que vamos beber?’ ou ‘que vamos 
vestir?’ Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; 
mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Bus-
quem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescenta-
das.” (Mat. 6:31-33) Não é isto que a maioria das pesso-
as busca hoje em dia: o que comer e o que vestir? Gas-
tam suas vidas inteiras perseguindo apenas metas ma-
teriais. Jesus disse que isso não é suficiente. Isso não 
vai satisfazer as necessidades mais profundas de sua 
vida. Não cometa o mesmo erro. Não faça dessas coisas 
o foco de sua vida. Pelo contrário, busque a Deus em 
primeiro lugar e tudo o que você precisa lhe será forne-
cido. Deus vai tomar conta de você. Ele se importa com 
você e vai suprir todas as suas necessidades.    

 

Extraído: Devocionais diários 

 17 de fevereiro de 2013 

 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas  - Oferta de Missões 

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 
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ORDEM  DO  CULTO 
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