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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Ana Paula Moutinho 

                         
 

 
 

Aconteceu no dia 10, o último encontro do ano com a presença de 30 
casais e teve como palestrante o pr. André Sola que ministrou sobre 
finanças na família. Em seguida foi servido um delicioso coquetel. 

 Acho impossível que um indivíduo contemplando o céu possa dizer que não existe um criador. Abraham Lincoln  

 

 
 

 
 

18 - APARECIDA C. CREMASCO 

18 - YURI GARCIA NEMOTO 

21- MARIA DE FÁTIMA AQUINO 

21- ROSIRENE M. SOUZA 

23- GILIALDO BARRETO 
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 O Ministério Público Federal (MPF) entrou 

com uma ação civil 

pública ontem em que 

pede que as novas 

cédulas de real pas-

sem a ser impressas 

sem a expressão 

“Deus seja louvado”. 

O pedido, feito pela 

Procuradoria Regional 

dos Direitos do Cidadão, diz que a existência da 

frase nas notas fere os princípios de laicidade do 

Estado e de liberdade religiosa. “A manutenção da 

expressão ‘Deus seja louvado’ [...] configura uma 

predileção pelas religiões adoradoras de Deus co-

mo divindade suprema, fato que, sem dúvida, im-

pede a coexistência em condições igualitárias de 

todas as religiões cultuadas em solo brasileiro”, 

afirma um trecho da ação, assinada pelo procura-

dor Jefferson Aparecido Dias. “Imaginemos a cédu-

la de real com as seguintes expressões: ‘Alá seja 

louvado’, ‘Buda seja louvado’, ‘Salve Oxossi’, 

‘Salve Lord Ganesha’, ‘Deus não existe’. Com cer-

teza haveria agitação na sociedade brasileira em 

razão do constrangimento sofrido pelos cidadãos 

crentes em Deus”, segue o texto. O Banco Central, 

consultado pela Procuradoria, emitiu um parecer 

jurídico em que diz que, como na cédula não há 

referência a uma “religião específica’, é 

“perfeitamente lícito” que a nota mantenha a ex-

pressão. “O Estado, por não ser ateu, anticlerical 

ou antirreligioso, pode legitimamente fazer refe-

rência à existência de uma entidade superior, de 

uma divindade, desde que, assim agindo, não faça 

alusão a uma específica doutrina religiosa”, diz o 

parecer do BC. O responsável pelas características 

das cédulas é o Conselho Monetário Nacional, que 

tem entre seus membros o presidente do BC. A 

Procuradoria pede que a União comece a imprimir 

as cédulas sem a frase em até 120 dias. Pede ain-

da que haja uma multa simbólica de R$ 1 por dia 

de descumprimento. 

                                   Fonte: Gazeta do Paraná 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 - 8431-4431 (Oi) - 9620-1580 (Tim) 

 

 

O Valor de uma Alma 
 
 
 

 

"Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e per-
der a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de 

sua alma?" (Mateus 16:26) 
 
 

Em nossa cultura atual, costumamos dar muito valor 
àquilo que, via de regra, não tem valor algum. Em con-
trapartida, ignoramos aquilo que tem o maior valor: 
nossas almas. Colocamos demasiada ênfase em coisas 
materiais que um dia ficarão para trás. Tudo será deixa-
do para trás quando formos para a eternidade. Não só a 
nossa sociedade perdeu de vista a importância da alma 
humana. Acho que perdemos de vista o valor da própria 
vida humana em geral. Chuck Colson (fundador da Pri-
son Fellowship), relatou que se impressionava muito ao 
encontrar-se com adolescentes presos há alguns anos, 
descrevendo alguns como “frios e distantes” e outros 
como "fervendo de ódio e raiva". De fato, entre os ado-
lescentes de hoje verifica-se uma taxa crescente de sui-
cídios. As palavras que os especialistas usam para des-
crever o estado de espírito da juventude suicida são: 
falta de esperança. Cercados pela violência, uso de dro-
gas e comportamento de alto risco, eles se sentem de-
primidos e o suicídio é algumas vezes o caminho esco-
lhido. Perdemos de vista o valor da vida humana. Per-
demos de vista o valor da alma. Jesus fez esta pergunta: 
"o que o homem poderá dar em troca de sua al-
ma?" (Mateus 16:26) Deus valoriza a alma humana e 
Ele nos chamou para sermos ganhadores de almas. Na 
verdade, a Bíblia diz: “[...] aquele que conquista almas é 
sábio” (Provérbios 11:30). 

Você é um ganhador de almas? Deus não está 
em busca de teólogos brilhantes, tanto quanto está a 
procura de homens, mulheres, meninos e meninas que 
possam dizer simplesmente: “Eis-me aqui, Senhor. En-
vie-me!" Deus quer usar também você para ganhar al-
mas. 

www.devocionaisdiarios.com.br  

 18 de novembro de 2012 

 

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 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/11/o-valor-de-uma-alma.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/16/26
http://www.prisonfellowship.org/
http://www.prisonfellowship.org/
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/16/26
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/11/30

