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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 

Pessoas choram não porque são fracas, mas porque elas vem sendo fortes por muito tempo. 

 
                                

 

                        22 a 28 de setembro 
 

 

22 - EDINA PONTOMO GUIMARÃES 
24 - EDUARDO VINÍCIOS ANTUNES 
27 - GUILIANA DE CARVALHO 
28 - JONATAS DA SILVA MENEZES 

 

 

As panquecas deliciosas do 

Restaurante Mr Cheff, 

ainda estão à venda!! 

Você poderá adquirir uma 

panqueca por apenas 

R$10,00 , sem data de 

expiração, é só guardar 

seu ticket. Procure o Jai-

me ou Pr. Israel 

CESTA DO AMOR 
 
 

Traga a sua doação... 
 
 

Não esqueça, alguém precisa de você!! 

 
Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer 
necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor 
de Deus?”  (I - João 3.17) 

 



                                                                   ESTUDO SOBRE TEMPERAMENTOS 

 
 

O que devemos saber inicialmente sobre os tempera-
mentos? 
·Nenhum temperamento foi criado pelo diabo, todos foram 
criados por Deus. 
·Nenhum temperamento é mal ou bom em si mesmo. 
·Todo temperamento possui fraquezas e possui virtudes. As 
fraquezas podem ser vencidas e as virtudes podem ser lapi-
dadas e melhoradas pelo controle do Espírito Santo.  
·Em todas as pessoas há mais que um temperamento, e um 
que predomina sobre os outros. 
·O inimigo pode influenciar e trabalhar por meio das fraque-
zas do temperamento do homem. 
·Podemos ser mais felizes quando compreendemos nosso 
temperamento e o entregamos ao controle do Espírito. 
Conheça os quatro temperamentos 
São eles: Sanguíneo, Colérico, Melancólico e Fleumático. 
Estes são os quatro temperamentos básicos com que uma 
pessoa nasce. Não devemos esquecer-nos que o grau de 
um temperamento é variável de indivíduo para indivíduo. 
Por exemplo: Alguém pode ser 40% sanguíneo e 60% me-
lancólico. Ou alguém pode ser 40% sanguíneo, 20% coléri-
co, 25% melancólico e 15% fleumático.  
 Antes de entrar propriamente nos temperamentos, 
gostaria de citar alguns homens de Deus e seus tempera-
mentos: Sanguíneo: Pedro - Colérico: Paulo -  Melancólico: 
Moisés - Fleumático: Abraão.  
 Todo temperamento possui algumas característi-
cas específicas. Aqui inseri apenas alguns pela falta de es-
paço, mas caso queira saber de outros, coloco-me à dispo-
sição. Observe-as... 
Sanguíneo: É exuberante, cordial, eufórico e vigoroso. É 
receptivo por natureza. Toma decisões na maior parte pelos 
sentimentos. É divertido e contagia os outros.  
Colérico: É vivaz e ativo, prático e voluntarioso. É muitas 
vezes autossuficiente e muito independente. É tendente a 
ser decidido e teimoso. Tem facilidade em tomar decisões 
para si mesmo e para os outros.  
Melancólico: É geralmente classificado como "hostil e som-
brio”. É bem dotado de percepção, analítico, abnegado e 
perfeccionista. É inclinado a ser introvertido. Sua disposição 
de espírito é muito variável.  
Fleumático: É calmo, frio, eficiente e bem equilibrado. A 
vida para ele é feliz e descompromissada, jamais parece 
perturbar-se com nada. Raramente explode em risos e tam-
bém em raiva. Sente muito mais emoção do que demonstra. 
  

 Uma advertência! Não seja precipitado julgando 
que já conhece seu temperamento com base nas caracterís-
ticas gerais que observou. No próximo boletim vamos co-
nhecer as forças e fraquezas de cada um. Temperamento é 
algo que as vezes está oculto. Vá em frente e analise com 
calma e com o auxílio do Espírito Santo.     Continua...   
 

 

            Estar no Mundo e não ser do mundo  
 
 

"Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi 
para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as ja-
nelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoe-
lhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava 

fazer" (Daniel 6:10) 

 
 Às vezes pensamos que o único lugar onde pode-
mos crescer espiritualmente é no meio dos cristãos. Nossa 
ideia é que um bom cristão deve matricular seus filhos em 
uma escola cristã. Achamos que só podemos assistir progra-
mas de TV cristãos e vestir somente roupas cristãs. Tudo tem 
que ser cristão. Acreditamos que só assim cresceremos espi-
ritualmente. Não quero que você me entenda mal, pois não 
estou contestando essas coisas. É ótimo estar cercado por 
cristãos, e os encorajo a procurar ter comunhão com outros 
crentes. Mas veja bem: você pode realmente prosperar espi-
ritualmente em situações adversas. Talvez você esteja em 
uma escola e não esteja cercado de pessoas que amam o 
Senhor. Talvez você trabalhe em um local em que você fique 
cercado de ateus. Talvez as pessoas utilizem o nome de 
Deus em vão ou você esteja passando por alguma outra situ-
ação difícil, na qual diga: "Não poderei sobrevi-
ver espiritualmente aqui!" 
  Talvez você realmente precise sair de tal situação. 
Para isso, terá que pedir sabedoria a Deus. Mas talvez Deus 
o tenha colocado nisso por alguma razão. Você sabe que 
pode crescer espiritualmente e tornar-se um cristão mais 
forte em um ambiente como esse? Às vezes, quando esta-
mos somente em um ambiente cristão, podemos colocar nos-
sas vidas no "piloto automático espiritual". Mas quando esta-
mos em um ambiente desfavorável, somos forçados a agir de 
uma das seguintes maneiras: ou nunca colocamos para fora 
nossa crença, ou nos levantamos para Jesus Cristo. Daniel 
se levantou no meio de um mundo ímpio. Ele nunca compro-
meteu seus princípios divinos. Nós também devemos ter co-
mo propósito em nossos corações não nos contaminarmos 
com um mundo ímpio (ver Daniel 1:8). Como Daniel, deve-
mos entrar no mundo sem ser do mundo. 
 
                        Extraído do site devocionais diários -19/9/2011 

22 de setembro de 2013 

 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2011/09/estar-no-mundo-nao-ser-do-mundo.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/dn/6/10

