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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 

                           
 

 
"Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações." (Vincent Van Gogh)  

 

 

 

 

01/9 - FABIANO NAKANISHI 

 

 

09 - Momento missionário: Oferta de Alabastro 
21 - Jantar brega para as crianças 
22 - Noite da primavera  

 

Traga a sua doação... 

 

Não esqueça que 

alguém precisa de 

você!! 

Aconteceu na chácara do Alexandre e Renata, o encon-
tro dos homens da igreja. Teve a presença de 32 ho-

mens. Após o devocional foi servido um delicioso jantar 

feito pela Renata.  
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Você fica de pé? 
 
 Havia um professor de 

filosofia que era um ateu con-

victo. Sempre sua meta princi-

pal era tomar um semestre intei-

ro para provar que DEUS não 

existe. Os estudantes sempre 

tinham medo de argüi-lo por 

causa da sua lógica impecável.  

Por 20 anos ensinou e mostrou 

que jamais haveria alguém que 

ousasse contrariá-lo, embora, às 

vezes surgisse alguém que o 

tentasse, nunca o venciam. No final de todo semestre, no último 

dia, fazia a mesma pergunta à sua classe de 300 alunos: - Se há 

alguém aqui que ainda acredita em Jesus, que fique de pé! Em 20 

anos ninguém ousou levantar-se. Sabiam o que o professor faria 

em seguida. Diria : - Porque qualquer um que acredita em Deus é 

um tolo! Se Deus existe impediria que este giz caísse ao chão e se 

quebrasse. Esta simples questão provaria que Ele existe, mas, não 

pode fazer isso! E todos os anos soltava o giz, que caia ao chão 

partindo-se em pedaços. E todos os estudantes apenas ficavam 

quietos, vendo a DEMONSTRAÇÃO. A maioria dos alunos pen-

savam que Deus poderia não existir. Certamente, havia alguns 

cristãos mas, todos tiveram muito medo de ficar de pé. Bem.... há 

alguns anos chegou a vez de um jovem cristão que tinha ouvido 

sobre a fama daquele professor. O jovem estava com medo, mas, 

por 3 meses daquele semestre orou todas as manhãs, pedindo que 

tivesse coragem de se levantar, não importando o que o professor 

dissesse ou o que a classe pensasse. Nada do que dissessem abala-

ria sua fé... ao menos era seu desejo. 

 Finalmente o dia chegou. O professor disse: - Se há alguém aqui 

que ainda acredita em Jesus, que fique de pé!  O professor e os 300 

alunos viram, atônitos, o rapaz levantar-se no fundo da sala. O 

professor gritou: - Você é um TOLO!!! Se Deus existe impedirá 

que este giz caia ao chão e se quebre! E começou a erguer o braço, 

quando o giz escorregou entre seus dedos, deslizou pela camisa, 

por uma das pernas da calça, correu sobre o sapato e ao tocar no 

chão simplesmente rolou, sem se quebrar. O queixo do professor 

caiu enquanto seu olhar, assustado, seguia o giz. Quando o giz 

parou de rolar levantou a cabeça... encarou o jovem e... saiu apres-

sadamente da sala. O rapaz caminhou firmemente para a frente de 

seus colegas e, por meia hora, compartilhou sua fé em Jesus. Os 

300 estudantes ouviram, silenciosamente, sobre o amor de Deus 

por todos e sobre seu poder através de Jesus. Muitas vezes passa-

mos por situações em que acreditamos que "nosso giz" vai que-

brar, mas Deus, com sua infinita sabedoria e poder faz o contrário, 

por isso, EU ESTOU DE PÉ!!! Alguém me acompanha???   
 

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

 

   Mais do que podemos imaginar 
  

"E ser encontrado nele, não tendo a minha própria 
justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a 
fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se basei-

a na fé" (Filipenses 3:9) 

Imagine-se estando com uma dívida de 10 bilhões 
de dólares e não ter como pagá-la. Então, chega 
um estranho até você e diz: "Eu te amo tanto que 
vou pagar sua dívida." E ele paga a sua dívida. Mas 
não somente isso, ele ainda deposita 20 milhões 
em sua conta. É uma generosidade muito maior do 
que podemos imaginar. Nossa salvação é mais do 
que isso, e nossa justificação também. Deus não 
somente nos perdoou pelo que temos feito, mas 
também colocou em nossa conta a justiça de Jesus 
Cristo. A palavra justificação pode ser traduzida 
como "depositar na nossa conta". Justificação não 
fala só das coisas que Deus removeu, mas também 
daquilo que Ele colocou no lugar delas. E quando o 
Senhor tira algo de sua vida, você pode ter certeza 
que ele sempre colocará algo muito melhor no lu-
gar. Quando Deus justifica alguém, a essa pessoa 
Deus credita a justiça de Jesus. E isso equilibra o 
nosso saldo moral e espiritual. Não se trata de algo 
que acontece somente após um longo período de 
tempo. Ao contrário, é algo que é dado instantane-
amente a todos que passam a ter fé em Cristo. É 
imediato. Se a justificação, em resumo, fosse sim-
plesmente o fato de que fomos perdoados de nosso 
passado pecaminoso, isso já seria mais que sufici-
ente. Mas Deus tem nos dado muito mais, e Ele 
nos ajuda a descobrir o "mais" à medida que cami-
nhamos diariamente com Ele.   

 

Extraído do site Devocionais diários 

2 de setembro 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 

 9 de setembro 

Oferta de Alabastro 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/01/mais-do-que-podemos-imaginar.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/3/9

