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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 

"Uma pedra intransponível para o pessimista, é uma pedra de apoio para o otimista." - Eleanor Roosevelt  

 

               

12 a 17 de agosto 

 

12 - FLAVIO NASCIMENTO COSTA 

15 - LUZINETE APARECIDA  BIOLADA 

17 - PATRICIA MENDONÇA CARVALHO 

17 - MARIANA SANITÁ SALGADO 

 

 
No dia 10, foi realizada uma festa de gala como encerramen-

to da gincana dos jovens e adolescentes. A equipe verde foi a 

vencedora nas tarefas que aconteceram no decorrer do mês 

de julho e agosto. O evento aconteceu na chácara Deus é fiel. 

REUNIÃO DE PROFESSORES 

Será no dia 22 às 20h, todos 

os professores estão convidados 

para participarem da reunião. 

 Primeira colocada—Equipe vermelha e seu líder André 

Segunda colocada—Equipe verde e sua líder Valéria 

Terceira colocada—Equipe azul e sua líder Renata 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wbs3xrO5_M-4CM&tbnid=obNb6ihhh3lUQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.escola.sed.sc.gov.br%2Feebinspetoreurico%2F2012%2F04%2F10%2Freuniao-de-professores%2F&ei=_I4VUY


 

 

 
 

 

 

 
 

Certa vez uma menina 

perguntou a seu pai 

como as guerras come-

çavam. - Bem - res-

pondeu o pai. - Supo-

nhamos que os Estados 

Unidos continuassem a 

se desentender com a 

Inglaterra e... - Mas - 

interrompeu a mãe.    

- Os Estados Unidos 

nunca se desentende-

ram com a Inglaterra. - Eu sei. - disse o pai - Mas eu 

estava apenas usando um exemplo hipotético. - Você 

está confundindo a menina. -Protestou a mãe. - Não, 

não estou. - Replicou o pai indignado, com um tom 

de raiva na voz. - Não se preocupe, papai - disse a 

menina. - Acho que já entendi como as guerras co-

meçam. 

 A maioria das principais discussões não começa com 

um fato grandioso, mas intensifica-se por meio de 

mágoas, discórdias ou ofensas. Elas se assemelham 

ao imponente carvalho que era visto no horizonte das 

Montanhas Rochosas. A árvore sobreviveu a chuvas de 

granizo, nevascas, frio intenso e tempestades violen-

tas por mais de um século. E acabou sendo derrubada 

não por um raio muito forte ou uma avalancha, mas 

por um ataque de minúsculos insetos. Uma pequena 

mágoa, falta de atenção ou insulto podem ser o início 

do fim de um relacionamento. Portanto, tome cuida-

do com o que você diz e assegure-se de que a atitude 

que está tomando é a correta! 
 

 

UM ESPÍRITO CRÍTICO É COMO UMA PLANTA VENENO-

SA: PRECISA APENAS DE UM PEQUENO CONTATO PARA 

ESPALHAR SEU VENENO. 
 

“Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profa-

nos, pois os que deles usam passarão a impiedade 

ainda maior”. II Timóteo 2:16 

 

Usando a Palavra de Deus  
 
 

"Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de 
acordo com a tua palavra." (Salmo 119:9) 

 

 Você sabia que o diabo fará tudo que pu-
der para impedir os cristãos de andarem na lei do 
Senhor? Ele quer nos impedir de viver uma vida 
santa e feliz. Ele quer montar armadilhas contra 
nós. Ele quer o tropeço do homem. Então, o que 
os cristãos devem fazer? Podemos efetivamente 
resistir à tentação? Ou podemos apenas seguir o 
conselho de Oscar Wilde, que disse: "A única ma-
neira que conheço para se livrar da tentação é 
ceder a ela." É esta a única maneira de se livrar 
da tentação? A resposta é não. Como podemos 
viver de forma produtiva? Como podemos viver 
uma vida santa? A Bíblia nos dá a chave no Sal-
mo 119:9: "Como pode o jovem manter pura a sua 
conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra." 
Se quisermos viver uma vida santa, devemos 
prestar atenção à Palavra de Deus. Precisamos 
colocar a Palavra de Deus em nossos corações e 
mentes. Dessa forma, quando o diabo vir ao nos-
so caminho, seremos capazes de usar a Palavra 
de Deus contra ele. O diabo diz: "Por que você 
não faz isso?" Mas a Palavra nos lembra que não 
devemos. Então o diabo vai dizer: "Por que você 
não vai em frente e se expõe ao perigo nesta situ-
ação?" É quando precisamos lembrar uma passa-
gem da Escritura que nos diz exatamente o que 
fazer. Se mantivermos a Palavra de Deus em nos-
sa memória, ela estará lá para ser vivificada pelo 
Espírito Santo na hora que precisarmos. 
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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 

http://www.devocionaisdiarios.com/2011/08/usando-palavra-de-deus.html

