
A
G

E
N

D
A

 

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 

           

  
               
 

 

Dia 16 deste mês, aconteceu o tradicional almoço da família. Esta é 
uma programação realizada pelo Ministério da Escola dominical e 

teve uma boa participação dos membros da igreja. 
 

Todas as coisa cooperam para o bem daqueles que amam a Deus  

24 - EDUARDO VINÍCIOS ANTUNES 

27- GUILIANA DE CARVALHO 

28 - JONATAS DA SILVA MENEZES 

29 – GISELE MARCELINO DA SILVA 

 

 

 

MULHERES  
PARTICIPEM DA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE ARTE QUE ACONTECERÁ NO 

DIA 29 DE SETEMBRO  - (SÁBADO) À PARTIR DAS 14H.  

 INTERESSADAS FALAR COM A SHEILA OU LUZINETE. 

 

 

 

13 de outubro  
Chácara Deus é fiel 

Em breve, outras informações. 
 

♥ Congresso para pastores e líderes. Tema: Uma igreja 

contagiante - 1 a 3/11 (Curitiba) - Valor: 220,00 
 

 

♥ Congresso dos jovens. Tema: De todo o coração - 15 a 

17/11 (Londrina) - Valor: 130,00 
 

 

♥ Congresso de mulheres. Tema: Buscando a essência - 

23 a 25/11 (Curitiba) - Valor: 180,00 

 

 

 

Traga a sua doação para a cesta do amor 

Não esqueça que alguém precisa de você!! 
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A ESCOLA DOS BICHOS  
Rosana Rizzuti  

 

Conta-se que vários bichos decidiram fundar 

uma escola. Para isso reuniram-se e começa-

ram a escolher as disciplinas. O Pássaro in-

sistiu para que houvesse aulas de voo.  

O Esquilo achou que a subida perpendicular 

em árvores era fundamental. E o Coelho que-

ria de qualquer jeito que a corrida fosse incluída.  

E assim foi feito, incluíram tudo, mas... 

cometeram um grande erro. Insistiram para que todos os bi-

chos praticassem todos os cursos 

oferecidos. O Coelho foi magnífico na 

corrida, ninguém corria como ele. Mas 

queriam ensiná-lo a voar. Colocaram-

no numa árvore e disseram: "Voa, 

Coelho". Ele saltou lá de cima e 

"pluft"... coitadinho! Quebrou as per-

nas. O Coelho 

não aprendeu a voar e acabou sem 

poder correr também. O Pássaro voava 

como nenhum outro, mas o obrigaram 

a cavar buracos como uma topeira. 

Quebrou o bico e as asas, e depois não 

conseguia voar tão bem, e nem mais 

cavar buracos. 

                                                                                       SABE DE UMA COISA? 
 

Todos nós somos diferentes uns dos outros e cada um tem 

uma ou mais qualidades próprias dadas por DEUS. Não pode-

mos exigir ou forçar para que as outras pessoas sejam pareci-

das conosco ou tenham nossas qualidades. Se assim agirmos, 

acabaremos fazendo com que elas sofram, e no final, elas po-

derão não ser o que queríamos que fossem e ainda pior, elas 

poderão não mais fazer o que faziam bem feito. 
 

RESPEITAR AS DIFERENÇAS É AMAR AS PESSOAS COMO ELAS SÃO. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Livro de Eli - 1h47min 
Num futuro pós apocalíptico onde a Terra fora 
devastada por uma guerra nuclear, Eli (Denzel 
Washington), um homem que vive perambu-
lando há 30 anos em direção ao oeste, chega 
a um vilarejo cujo "prefeito" Carnegie (Gary 
Oldman) procura incessantemente por um 
livro que, segundo o próprio, trará a ele o 
poder para governar as pessoas. Trata-se da Bíblia Sagrada, livro 
que Eli tem em sua posse e que é o motivo que faz viajar rumo ao 
Oeste, onde entregará o exemplar da Bíblia, que possivelmente 
seja o último. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 - 8431-4431 (Oi) - 9620-1580 (Tim) 

 
 

          A BÍBLIA É A RESPOSTA 

Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando 

consigo o livro da lei do Senhor ensinando o povo. (II Cro 17.9) 

Poucos reis de Judá realizaram um bom reinado. Dentre eles, 

mesmo que não perfeito, podemos destacar Josafá. Em meio 

as turbulências sociais de sua época, ele reinou com tranquili-

dade. Na maior parte de seus vinte e cinco anos de reinado 

além da paz com as nações vizinhas, Judá gozou de paz inter-

na, certamente impulsionada pela administração da justiça 

levada a efeito por juízes honestos estabelecidos pelo rei (II Cro 

19 4-10). Esse evidente sucesso leva a pergunta: Qual a razão 

de tanto êxito? E a resposta está no versículo chave de hoje : 

Josafá ensinou o Livro da Lei do Senhor ao seu  povo. Pode-se 

dizer que este rei foi o criador da Escola bíblica. Era uma escola 

Bíblica itinerante que liderada por pessoas capazes, levava o 

ensino da palavra de Deus de cidade em cidade (II Cro 17.7). 

Naquela época não existia a Bíblia como a conhecemos hoje, 

com todos os seus livros. Muitos seriam escritos, mas aqueles 

que já estavam escritos eram considerados a palavra de Deus. 

Provavelmente ele tinha nas mãos os 5 primeiros livros da Bí-

blia atual. Mas eles já foram o suficiente para a transformação 

radical do país. Será que hoje não podemos fazer o mesmo em 

nossa nação e também em outras? Com certeza podem. Diante 

das graves crises mundiais, das injustiças sociais sem fim e de 

tantas outras dificuldades que enfrentamos a resposta continu-

a sendo a mesma que Josafá encontrou. Assim, se quisermos 

um país e um mundo melhor devemos lembrar que as respos-

tas para os desafios desta nossa época continua sendo a Lei do 

Senhor. Faça a sua parte: estude, viva, ensine e promova as 

lições da palavra de Deus, pois ela é a resposta para as inquie-

tações desta e de qualquer outra geração. 

          Pão Diário/2011  – 03/09 - Enviado por Dalcimar Paixão 

 

 

23 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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denzel_Washington
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denzel_Washington
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Oldman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Oldman
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_Sagrada

