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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 Salgado (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  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

    “Dê o primeiro passo com fé. Você não precisa ver toda a escada, apenas suba o primeiro degrau.” Martin Luther King             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

21 - MÔNICA T. PINHEIRO 

22 - JULIANA ZOCATELLI 

22 - RILDO DOS SANTOS LEITE 

22 - EDINA PONTOMO GUIMARÃES 

24 - EDUARDO VINÍCIOS ANTUNES 

27 - GUILIANA DE CARVALHO 

21 a 27 de setembro 

ATUALIZAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES 

Se você é participante ativo da igreja e gostaria de ver seu 

nome publicado no boletim, confira se seu NOME consta 

na lista que está  fixada no edital ou fale com a Rosi 

No dia 10 de setembro foi realizado pelo Ministério de Idade com Qualidade, um culto  homenagean-

do o ministério do Pr. Eloi. Esteve presente, o Rev. Messias e o coral da Igreja Presb. Independente.                                                                                                                                                                                                                                                            

No dia 17, o culto de quarta-feira contou com a presença da Cia de teatro Jeová Nissi que 

apresentou a peça: Refém. A JNI agradece a presença de todos e aqueles que colaboraram. 



 
 
 

1. Deus não escolhe pessoas capacitadas, ele capacita os escolhi-
dos.  
2. Um com Deus é maioria! 
3. Se quiser ficar desanimado olhe para si, se quiser ficar decepcio-
nado olhe para os homens, mas se quiser ser salvo olhe para Je-
sus.  
4. Vale muito mais uma porta fechada por Deus do que uma aberta 
pelo diabo.  
5. Você quer ajudar? Então se envolva com quem precisa de ajuda. 
Quer fazer a diferença? Seja diferente, Quer ser usado por Deus? 
Seja disponível.  
6. Nunca ponha um ponto de interrogação onde Deus já colocou 
um ponto final...  
7. Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que 
possamos ouvir a Deus.  
8. Deus não fala com pessoas apressadas e sem tempo.  
9. Com Jesus, jamais uma desgraça será a última noticia.  
10. Moisés gastou: 40 anos pensando que era alguém, 40 anos 
aprendendo que não era ninguém e 40 anos descobrindo o que 
Deus pode fazer com um NINGUÉM.  
11. Só terei tudo de Deus, quando Ele tiver tudo de mim. 
12. A fé ri das impossibilidades.  
13. A fé não nasce com uma quantidade de fatos que uma pessoa 
ouve a respeito de Deus. Há pessoas que se convertem com um 
folheto apenas, enquanto outras irão para o inferno conhecendo a 
Bíblia inteira.  
14. Nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da 
vontade de Deus.  
15. Perdoar é a melhor maneira de vingar-se.  
16. A mágoa olha para trás, a preocupação olha em volta, a fé olha 
para cima.  
17. O tempo é de longe mais valioso que o dinheiro, porque o tem-
po é INSUBSTITUÍVEL.  
18. Não temas a pressão, lembre-se que é ela que transforma o 
carvão em diamante.  
19. A Bíblia nos foi dada para nos dar conhecimento e mudar nossa 
vida.  
20. O mais importante não é encontrar a pessoa certa, e sim ser a 
pessoa certa.  
21. Não confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. 
Nem tudo o que acontece é de sua vontade, mas nada acontece 
sem a permissão de Deus. 

NÃO PERTO O BASTANTE 
 

"Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: 'Depressa! 
Leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também 
serão mortos quando a cidade for castigada'. [...] Mas a mulher 
de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de 
sal." (Gênesis 19:15 e 19:26) 

 
Como se pode ver no caso da mulher de Ló, uma 

pessoa pode ser exposta às coisas espirituais e mesmo as-
sim não tornar-se cristã. A Bíblia diz que Ló era justo (ver 2 
Pedro 2:7). Sua mulher havia sido exposta à verdade de 
Deus. Mas ela não creu. 
 A Bíblia nos fala de muitas outras pessoas que tam-
bém foram expostas às coisas espirituais mas que não foram 
pessoalmente afetadas de forma significativa. Geazi serviu 
ao grande profeta Eliseu. Ele viu milagres incríveis e maravi-
lhosos, mas deixou a ganância e a decepção destruírem sua 
vida (veja 2 Reis 5). Demas era amigo do apóstolo Paulo, 
que se referia a ele em suas cartas como um companheiro 
de trabalho e amigo. Mas Paulo depois disse: "pois Demas, 
amando este mundo, abandonou-me [...]" (2 Timóteo 4:10). 

Um exemplo clássico dessa mesma situação é o de 
Judas Iscariotes. Ele foi uma pessoa que passou vários anos 
na presença de ninguém menos que Jesus Cristo - Deus em 
forma humana. Judas foi exposto à absoluta perfeição, mas 

ele não creu. Ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. E aí 
vemos a mulher de Ló: exposta ao poder de Deus. Ela viu os 
anjos virem para livrar Ló. Ela viu os milagres que eles fize-
ram e, ainda assim, não creu (Gênesis 19). 

Há pessoas que fizeram mudanças importantes em 
suas vidas e isso é bom. Mas, apesar disso, elas ainda não 
assumiram de fato o compromisso com Cristo. 

Se isso descreve você, fico feliz pelas mudanças 
que você tenha feito. Mas procure não enquadrar-se naque-
les que estiveram muito perto e, ao mesmo tempo, não ter-
minaram o caminho. A esposa de Ló esteve perto, mas não 
o suficiente. Dê o grande passo: assuma de uma vez por 
todas o compromisso de seguir a Jesus Cristo. 
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21 de Setembro de 2014 

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 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

    

 
 
 
 

   1ª IGREJA DO NAZARENO 
LONDRINA - PR 

 

Informativo  Semanal     Ano XV    nº 37     21/9/2014 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/09/nao-perto-o-bastante.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/19/15
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2pe/2/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2rs/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/19

