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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 

“Não somos indispensáveis, mas somos insubstituíveis. Ninguém faz o que você faz como você faz." — Helena Tannure  

 

 

 

17 - MARIANA SANITÁ SALGADO 
19 - JOÃO EMANUEL SILVA BIOLADA 
20 - SIMONE DOMINGUES MOREIRA ROSSETI 
22-  DULCE DOS SANTOS 
23 - HAYANE FRANCIELE F. DOS SANTOS 
23 - SOFIA MOREIRA ROSSETI 

           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17 a 23 de agosto 

No dia 9, o Ministério Mãos Estendidas realizou o bazar de usados e 
novos. O próximo acontecerá no dia 8 de novembro. 

No dia 2 de agosto, o Ministério Somos Um reuniu os casais que participaram 
do curso Casados para Sempre para a noite da caneca.  Haverá novas turmas 
em setembro, caso tenham interesse em participarem, procurem o Pastor 
Daniel.  



  

 Um grupo de cristãos se reuniram para criar 
uma edição da Bíblia Sagrada que seja resistente à 
maioria dos fatores que a fazem se desgastar e criou 
a Forever Bible que traduzindo quer dizer “Bíblia e-
terna”. Os criadores da Forever Bible usaram uma 
tecnologia que utiliza um papel sintético e garantem 
que o livro é resistente à sujeira, desgastes, rasgões 
e à prova de água. A única vulnerabilidade da “Bíblia 
eterna” é o fogo. Foi utilizado um material criado a 
partir de nanotecnologia, que deu origem a um papel 
24 vezes mais resistente que as folhas obtidas a par-
tir de árvores, e que permite a impressão igualmente 
aos papéis comuns. A proposta desse  projeto tem 
cunho missionário, pois a cada exemplar vendido, 
outro será doado a um campo missionário que abas-
tece evangelistas expostos a dificuldades e que ne-
cessitam de um material mais resistente.  
 

Leia mais sobre esta notícia e assista um vídeo no 
site: http://noticias.gospelmais.com.br 
 

 Agora leia a história que vem a seguir. Lógico 
que não estou querendo associar com a tecnologia e 
durabilidade da bíblia eterna, mas sim do conteúdo 
que ela traz em suas páginas e que são palavras de 
VIDA ETERNA. 
 Enquanto um africano, canibal convertido, 
lia sentado a sua Bíblia, um comerciante europeu 
passou e lhe perguntou o que estava fazendo. 
"Lendo a Bíblia" foi a sua resposta. "Este livro está 
obsoleto em meu país", disse o comerciante. - "Se 
ele fosse obsoleto aqui", disse o africano,"você te-
ria sido comido há muito tempo atrás."  
 É incrível o que a Palavra do Senhor pode 
fazer. Ela transforma canibais em civilizados,  como 
também transforma corações indiferentes. Realiza 
mudanças que muitos não acreditam que possam a-
contecer. E o bom disto tudo é que ela permanece 
para sempre, é perfeita e verdadeira. 
 

"As tuas palavras são em tudo verdade desde o princí-
pio, e cada um dos teus justos juízos dura para sem-
pre." (Salmos 119:160). 

Aproveite a Oportunidade 

 

"O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e 
disse: ‘O senhor me confiou cinco talentos; veja, eu ganhei mais 

cinco’. O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fi-
el!' [...]" (Mateus 25:20-21) 

 
 Quando jovem, Alan Redpath era um contador 
bem-sucedido. Um dia, estava conversando com um ami-
go cristão quando o amigo lhe disse: "Alan, pode aconte-
cer de se ter a alma salva, mas a vida desperdiçada." 

Redpath nunca esqueceu essas palavras. Ele 
sabia que era culpado de ter a alma salva e a vida desper-
diçada. Ele orou: "Senhor, quero a Sua vontade para mim. 
Não quero desperdiçar a minha vida. Eu a dedico a Você." 
Deus mudou a direção de Redpath e ele no fim tornou-se 
evangelista, pastor, escritor, presidente de organizações 
missionárias e reitor de uma escola de estudos bíblicos. 
Ele serviu a Deus até o fim da sua vida. Talvez alguns de 
nós tenhamos a alma salva, mas a vida desperdiçada. Em 
outras palavras: podemos conseguir a garantia do céu, 
mas desperdiçar a vida aqui na terra. Isto acontece quan-
do não servimos a Cristo em nível máximo. 

A vida de todas as pessoas é cheia de oportuni-
dades para servir ao Senhor. O problema é o que faze-
mos com essas oportunidades. Deixamos que escapem? 
Ou as aproveitamos e servimos ao Senhor para que pos-
samos ouvi-lo dizer: "Muito bem, servo bom e fiel"! 

Se você deseja ouvir essas palavras, faça na sua 
vida uma mudança como a que Alan Redpath fez. Tome o 
que Deus lhe deu e tire o máximo proveito. Talvez você 
diga pra si mesmo: "Mas eu não tenho muito"! Lembre-se 
que você tem tudo do que precisa. Tem o precioso dom 
de Deus, Jesus Cristo. Tem o Espírito Santo para capacitá
-lo. Deus introduziu na sua vida certos dons para a Sua 
glória. Isso quer dizer que sua vida é valiosa. 

Tome o que Deus lhe deu e dedique isso à glória 
d'Ele. Depois, veja só o que Ele então fará. 
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17 de agosto 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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Rosie Souza 

http://noticias.gospelmais.com.br/
http://www.devocionaisdiarios.com/2014/07/aproveite-oportunidade.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/25/20-21

