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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

  

No dia 2 de novembro foi realizado o culto infantil do ano de 
2016. Esteve presente crianças de outras igrejas co-irmãs e 
duas animadoras pra lá de engraçadinhas. Ah! Também teve 
muuuuitas apresentações...danças, músicas, teatros e um 
pregador mirim muito abençoado. Vale à pena conferir outras 
fotos deste evento, então acesse o face da igreja: nazareno-
londrina. 

 

 
 
 

18 - APARECIDA CANONICO CREMASCO 
18- MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 

13 a 19 de novembro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
BERÇÁRIO SOU DE JESUS:  Julyana e Ana Flávia 
 

GALERINHA DE CRISTO: Beatriz 

                                “Deus utiliza pequenas ferramentas para executar grandes tarefas.”  

 

 

ASSEMBLEIA DISTRITAL - AGENDE ESTA DATA    
 

18 DE MARÇO DE 2017 EM CAMPO GRANDE 
 



Durante o mês de Outubro rolou 
a Campanha Outubro Rosa (que já 
explicamos por aqui). Agora no mês 
de novembro as coisas mudam de 
cor e passar a ficar azuis. O Novem-
bro Azul é uma campanha super 
importante de combate ao câncer 
de próstata e conscientização da 
importância de exames regulares e 

diagnóstico precoce. Começou em um Pub, na Austrália, em 
1999. Um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode 
crescer durante todo o mês como apoio à conscientização 
da saúde masculina e arrecadação de fundos para doação 
às instituições de caridade. O mês de novembro foi o esco-
lhido justamente por comemorar no dia 17, o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Próstata. A campanha foi um suces-
so, alguns anos depois o país todo estava participando e foi 
criada o Movember Foundation Charity em 2004. A ideia 
então era que os homens deixassem o bigode crescer du-
rante todo o mês de novembro (as mulheres davam seu 
apoio usando a cor azul ou bigodes falsos) para espalhar a 
conscientização da importância do cuidado a saúde mascu-
lina, com foco principal no câncer de próstata e depressão. 
Além disso, diversos eventos de arrecadação de fundos 
foram criados. Hoje a campanha já é mundial, inclusive o 
bigode se tornou pouco para os participantes. Atualmente é 
comum o movimento levar o nome de “No Shave Novem-
ber” que seria, em tradução livre, Novembro sem se barbe-
ar.  A ideia é o máximo de pessoas usarem a cor azul, o 
bigode e a barba para deixar os “desentendidos” curiosos 
do motivo e então a partir dessa curiosidade espalhar a 
conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata 
através dos exames regulares e a atenção à saúde masculi-
na. 

 

   No dia 7 de no-
vembro perdemos o irmão 
Ernesto Rossi para o 
câncer, porém antes  ele 
travou uma luta, que não 
foi só dele, mas de todos 
que o amava e principal-
mente de sua companhei-
ra. Um homem sempre pronto à servir e que deixará 
saudades... 

 
 

A verdade sobre intolerância 
 

"Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão 
escarnecedores zombando e seguindo suas próprias 

paixões." (2 Pedro 3:3) 

Provavelmente, mais do que em qualquer outro período 
da história, existam pessoas que se dizem espirituais. Se 
você perguntar a alguém: "Você acredita em Deus?" ele 
irá possivelmente responder: "Bem, sou uma pessoa mui-
to espiritualizada. Não estou em nenhuma organização 
religiosa, mas sou muito espiritualista." Dessa forma, as 
pessoas querem dizer que pegam um pouco disso, um 
pouco daquilo, misturam com suas próprias ideias e então 
criam um próprio sistema de crença. Tenho notado que as 
pessoas mais intolerantes são justamente aquelas que 
falam sobre tolerância. Cristãos são constantemente acu-
sados de serem intolerantes, acho que de fato esse não é 
o caso. Um verdadeiro cristão, que se baseia na Bíblia de 
fato, que quer que os outros venham a crer em Jesus e 
que tenta levá-los à fé, é tolerante. Por tolerante, refiro-me 
à pessoa que está disposta a aceitar o fato de que as pes-
soas podem ter suas crenças. Não forçamos nossas cren-
ças a ninguém. Não ameaçamos matar as pessoas caso 
não creiam no que cremos. Tentamos sim, conduzi-las ao 
bom caminho, mas fazemos isso com amor. Procuramos 
pessoas em necessidade e mostramos compaixão a elas 
através de nossas ações. Claro, queremos que elas che-
guem à fé, mas somos verdadeiramente tolerantes. Por 
outro lado, as pessoas intolerantes são aquelas que falam 
o tempo todo sobre tolerância. São aqueles que dizem 
"acho que todos devemos simplesmente ficar sossegados, 
que cada um deveria poder viver sua vida como quisesse 
e expressar livremente as suas opiniões." Mas se você 
ousar expressar a sua opinião como Cristão e dizer que a 
Bíblia é a palavra de Deus, eles vão dizer que você tem a 
mente fechada e é fanático. Como se vê, eles não são 
nem um pouquinho tolerantes. 
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13 de novembro de 2016 

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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.psicologiaparacuriosos.com.br/o-que-e-o-outubro-rosa-e-como-ele-comecou/
http://www.psicologiaparacuriosos.com.br/o-que-e-o-outubro-rosa-e-como-ele-comecou/
http://www.devocionaisdiarios.com/2016/11/a-verdade-sobre-intolerancia.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2pe/3/3

