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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 

                         
 

 
 

 
  “Se o sermão de hoje não te queima, pode ser que a sua lenha esteja apagada.” 

 

 
 

 
 

26 - LARISSA SILVA TIROLLA 

28 - MARILENE DA SILVA 

29 - DALCIMAR A. ZANONI PAIXÃO 

29 - JAIME RAUL DE OLIVEIRA 

30 - SÉRGIO R. DE SOUZA 

30 - JOÃO RODOLFO PAIXÃO 
 

DEZEMBRO 

01 - ELOI MOUTINHO 

  8 - Encontro Natalino de Mulheres 

16 - Assembleia local - Relatórios e eleição junta 

2013 

25 - Natal 

31 - Culto de ações de graças  

 

 

Traga a sua doação para a cesta do amor 

Não esqueça que alguém precisa de você!! 

 

 

 

 

 

 

8 de dezembro - 15 horas 
 

Acontecerá o tradicional chá 

para as mulheres. Uma progra-

mação especial para as irmãs 

do distrito.  

Aguardem informações... 
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O ensino religioso nas escolas é um assunto que provoca 

discussões entre representantes da comunidade escolar, das 

religiões e do governo. A polêmica ficou mais acirrada de-

pois que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou 

em 2008 um acordo entre Brasil e Santa Sé. O artigo 11 do 

documento estabelece a obrigatoriedade do oferecimento de 

ensino religioso pelas escolas públicas brasileiras, de acordo 

com o parágrafo1: “O ensino religioso, católico e de outras 

confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui dis-

ciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 

religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e 

as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discrimina-

ção”. Segundo a professora Roseli Fischmann, da USP e da 

Universidade Metodista, o acordo fere a Constituição. “O 

ensino religioso vem da época dos jesuítas. Passamos 400 

anos unindo educação e religião, e isso terminou com o ad-

vento da República. De lá para cá, em todas as constitui-

ções, essa ideia é reforçada. A constituição de 1988 tem 

dois incisos que falam a respeito. O primeiro afirma ser 

vedado à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito 

Federal ‘estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencio-

ná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles 

ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público’. O outro proíbe ‘criar distinções entre brasileiros 

ou preferências entre si’. Isso significa que nosso país é 

laico, ou seja, não possui uma religião oficial, mantendo-se 

neutro e imparcial no que se refere aos temas religiosos. Se 

o Estado é laico, a escola pública - que é parte desse Estado 

- também deve sê-lo”, diz a professora. O ensino religioso 

também ganhou espaço na Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

De acordo com a norma, o ensino religioso, de matrícula 

facultativa, é parte integrante da formação básica do cida-

dão e constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 

formas de proselitismo. Cabe aos sistemas de ensino regula-

mentar os procedimentos para a definição dos conteúdos do 

ensino religioso e estabelecer as normas para a habilitação e 

admissão dos professores. No que diz respeito ao conteúdo, 

os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída 

pelas diferentes denominações religiosas, para a definição 

dos conteúdos do ensino religioso. Para a professora Roseli, 

religião é um assunto pessoal, e levar isso para a escola é 

arriscado.  

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

 

 

Estar com Deus 

 
 

"Os dias do homem estão determinados; tu de-
cretaste o número de seus meses e estabeleceste 

limites que ele não pode ultrapassar." (Jó 14:5) 

 
A Bíblia diz que nossos dias estão contados, o que significa 
que chegará o dia (não sei quando) em que "cairemos fora". 
Podemos nos preocupar com isso, ou simplesmente confiar 
que Deus sabe quando esse dia será. Isso não significa que 
devemos perder oportunidades ou colocar nossas vidas em 
risco desnecessariamente; mas sim, que reconhecemos o fato 
de que a nossa vida pertence a Deus. Ela está em Suas mãos. 
 
Este é um pensamento muito reconfortante, porque significa 
que até que Deus conclua o Seu propósito, nada vai nos acon-
tecer. É ótimo saber disso, mas também significa que quando 
chegar a nossa vez, será definitivamente a nossa vez. Quando 
esse dia chegar, não há nada que possamos fazer para voltar o 
relógio. 
 
Então o que devemos fazer? Como cristãos, o viver é Cristo e o 
morrer é lucro, como diz o apóstolo Paulo (Filipenses 1:21). 
Assim, devemos agradecer a Deus por cada novo dia, agrade-
cer-Lhe pelas oportunidades por Ele oferecidas, pelas bênçãos 
derramadas e por nossa família e amigos. E devemos estar 
disponíveis e dispostos a servi-Lo nos planos que Ele tem para 
nós. 
 
Deus valoriza você. Ele ama você. Mas se a morte chegasse 
para você hoje, você estaria pronto? Não? Então você teria 
que enfrentar um julgamento certo. Essa é a última coisa que 
Deus quer que aconteça com você. É por isso que Ele enviou 
Jesus para morrer na cruz e derramou o Seu sangue por todos 
os pecados que você já cometeu. 
 
Somente a pessoa que diz: "Viver é Cristo", pode então dizer: 
"Morrer é Lucro." Esta é uma pessoa cuja alma está com Deus. 

Extraido do site: www.devocionaisdiarios.com.br  

 25 de novembro 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://www.devocionaisdiarios.com/2012/11/estar-com-deus.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/j%C3%B3/14/5
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/1/21

