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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 

  

Nos dias 21 a 23 de outubro foi realizado na chácara 
nazarena, o encontro de homens. Esteve presente mais 
de 50 homens das nossas igrejas. Para conferir as fotos 
deste evento, acesse o face da igreja: nazarenolondrina 

 
 

08 - MARIA N. VITORINO 

11 - ALTEVIR PAIXÃO 

12 - REGINA TOLEDO 

12 - MARCELO INÁCIO FERNANDES 

12 – GABRIELLY ABUCCI 

6 a 12 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

13/11 -  BERÇÁRIO SOU DE JESUS:  Elisan-
gela e Raquel 
 

GALERINHA DE CRISTO: Melícia 

              “Tem coisas que Deus dá para a gente aprender e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende.”  



"A ideia de que "a oração muda as coisas" não é tão 
verdadeira quanto a de que a oração muda a mim 
mesmo e eu mudo as coisas. Deus elaborou tudo de 
tal forma que a oração com base na redenção altera a 
maneira através da qual encaramos as coisas. A ora-
ção não visa a alteração das circunstâncias externas, 
mas a operação de verdadeiros e genuínos milagres 
em nossa própria disposição interior."  
                                                        Oswald Chambers 
 

"Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em 

todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por 

alguém que ele nunca viu; conversa familiarmente 

todos os dias com alguém que não pode ver; espera ir 

para o céu pelos méritos de outro; esvazia-se para 

que possa estar cheio; admite estar errado para que 

possa ser declarado certo; desce para que possa ir 

para o alto; é mais forte quando ele é mais fraco; é 

mais rico quando é mais pobre; mais feliz quando se 

sente pior. Ele morre para que possa viver; renuncia 

para que possa ter; doa para que possa manter; vê o 

invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede 

todo o entendimento"                             A. W. Tozer 

 Um pastor colocou um vídeo nos telões da igreja, a 
Globeleza dançando semi nua toda pintada e o vídeo 
durou uns 15 segundos. O povo da igreja ficou todo 
escandalizado, então o Pastor perguntou: -"Alguém se 
incomodou com esse vídeo aqui na casa de Deus ?"  
É claro que o povo se incomodou, mas não falaram 
nada, então ele disse: -"Aqui na casa de Deus não é 
lugar de passar essas coisas, mas na casa de vocês 
isso passa o dia todo e vocês não fazem nada! Será 
que a casa de vocês não é também a casa de DEUS? 
Hipócritas, são os que se escandalizam quando falam 
dos erros que ocorrem na casa dos outros, na igreja 
do outro, na vida do outro, na religião do outro... e se 
esquece dos erros que comete em sua própria casa."         
                                                                       Anônimo 

 
 

Amor genuíno por Deus  
 

“Mas quem ama a Deus, este é conhecido por 
Deus.” (1 Coríntios 8:3) 

 
Como você pode dizer se realmente ama a Deus? Aqui 
estão algumas indicações de que o seu amor por Deus 
é real:  

Você vai desejar uma comunhão pessoal com 
Ele. Quando você realmente ama alguém, gosta de 
passar tempo com esse alguém. E se você realmente 
ama a Deus, vai querer estar em Sua companhia. Você 
vai amar as coisas que Ele ama. Sabemos as coisas 
que Deus ama de acordo com o que Ele declarou na 
Sua Palavra. O salmista diz “Eu me regozijo na tua pro-
messa como alguém que encontra grandes despo-
jos” (Salmos 119:162). Você vai odiar as coisas que 
Ele odeia. O salmo 97:10 diz “Odeiem o mal, vocês que 
amam o Senhor [...]”. Romanos 12:9 nos diz: “O amor 
deve ser sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se 
ao que é bom.” Veja o mal como Deus o vê. Você irá 
ter amor por outros Cristãos. Em 1 João 3:14 lemos: 
“Sabemos que já passamos da morte para a vida por-
que amamos nossos irmãos. Quem não ama permane-
ce na morte.” Não diga que ama a Deus enquanto você 
guarda ressentimentos contra outros que creem. Você 
vai desejar retornar para Jesus Cristo. O apóstolo Pau-
lo escreveu: “Agora me está reservada a coroa da justi-
ça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e 
não somente a mim, mas também a todos os que a-
mam a sua vinda” (2 Timóteo 4:8).  Um Cristão que 
ama a Deus aguarda o retorno de Jesus Cristo. Você 
guardará os seus mandamentos. Jesus disse “Quem 
tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o 
que me ama [...]” (João 14:21). Se você ama a Deus, 
então fará aquilo que Ele diz. Se você ama a Deus, a 
prova estará em suas atitudes. 

www.devocionaisdiarios.com.br 
 

6 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/10/amor-genuino-por-deus.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/8/3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/119/162
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/97/10
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/4/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/14/21

