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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 

Um dos maiores milagres de Deus é permitir que pessoas comuns façam coisas incomuns. H. Jackson Brown  

 
                
                     19 a 31 de agosto 
 

19 – JOÃO EMANUEL SILVA BIOLADA 

20 - SIMONE DOMINGUES M. ROSSETI 

22- DULCE DOS SANTOS 

23 - HAYANE FRANCIELE F. DOS SANTOS 

27 - ANTÔNIO TENÓRIO DE ALMEIDA 

28 - ANA MARIA MIRANDA FRANCISQUINI 

28 - RAYANE KELLY LEANDRO DA SILVEIRA 

30 - ANA LETÍCIA MOUTINHO EVANGELISTA 

30 - KELLY ALVES DE SOUZA 

31 – NICOLAS TAKESHITA 

 

 
 

Foi realizada nos dias 16 e 17 de agosto, a conferência Missionária. 
Teve a presença da missionária Ana Elisa Messias e dos pastores Juan 
Carlos, Cícero e pra. Mariana para testemunhar e ministrar a palavra 
de Deus. Também contou com a participação dos irmãos de outras 
igrejas. 

CONVIDA PARA PALESTRA 
 

 

Com o médico psiquiatra Dr. 

Paulo Cezar N. Frange 
 

SERÁ NO DIA: 4 DE SETEM-

BRO - QUARTA-FEIRA 



 

 

 
 

Dicas Para quem tem um coração de Ferro! 
Faça tudo ao contrário se queres viver 

1. Cuide de seu trabalho antes 

de tudo. As necessidades pesso-

ais e familiares são secundárias. 
 

2. Trabalhe aos sábados o dia 

inteiro e, se puder também aos 

domingos. 
 

3. Se não puder permanecer no 

escritório à noite, leve trabalho para casa e trabalhe até 

tarde. 
 

4. Ao invés de dizer não, diga sempre sim a tudo que lhe 

solicitarem. 
 

5. Procure fazer parte de todas as comissões, comitês, di-

retorias conselhos e aceite todos os convites para confe-

rências, seminários, encontros, reuniões, simpósios etc. 
 

6. Não se dê ao luxo de um café da manhã ou uma refeição 

tranquila. Pelo contrário, não perca tempo e aproveite o 

horário das refeições para fechar negócios ou fazer reuni-

ões importantes. 
 

7. Não perca tempo fazendo ginástica, nadando, pescando, 

jogando bola ou tênis. Afinal, tempo é dinheiro. 
 

8. Nunca tire férias, você não precisa disso. Lembre-se que 

você é de ferro. 
 

9. Centralize todo o trabalho em você, controle e examine 

tudo para ver se nada está errado. Delegar é pura boba-

gem; é tudo com você mesmo. 
 

10. Se sentir que está perdendo o ritmo e o fôlego tome 

logo estimulantes e energéticos. Eles vão te deixar tinindo. 
 

11. Se tiver dificuldades em dormir não perca tempo: tome 

calmantes e sedativos de todos os tipos. Agem rápido e são 

baratos. 
 

12. E por último, o mais importante: não se permita ter 

momentos de oração e meditação diante de Deus. Isto é 

para crédulos e tolos. Repita para si: Eu sou a minha pró-

pria religião.  

CRER E ESPERAR NAS PROMESSAS  
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo 

o propósito debaixo do céu.” (Eclesiastes 3:1) 
 

De vez em quando precisamos olhar para trás e ver as coisas 

que Deus nos permitiu fazer, assim como todas as oportunidades que 

Ele nos concedeu. Podemos ver assim a Sua perfeita sabedoria e a Sua 

precisão com relação ao tempo. Temos pressa de que as coisas aconte-

çam ou até mesmo damos uma “ajudinha” em certas situações.  Na 

palavra de Deus, está escrito que há tempo para tudo debaixo dos céus e 

se algo ainda não aconteceu, não quer dizer que não vá acontecer, pode 

ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês ou quem sabe até 

daqui a alguns anos. Lembre-se de que além de ter tempo para tudo, 

também tem que haver um propósito para tudo, assim diz o autor de 

Eclesiastes.  

Quem não conhece a história de Moisés? Moisés foi um ho-

mem muito especial. Deus falava com ele como a um amigo e o instruiu 

em tudo o que deveria fazer, quando deveria seguir viagem ou deveria 

parar. Nós não agimos assim, ou agimos? Muitas vezes não ouvimos a 

voz de Deus quando nos dá a direção a seguir. Temos a tendência de 

apressar as coisas. Moisés, embora homem de exemplo de fé e obediên-

cia, também teve seus momentos de fraqueza e desobedeceu à voz de 

Deus, por essa razão ele não entrou na Terra Prometida. Para Moisés, os 

principais acontecimentos de sua vida só ocorreram quando ele tinha 80 

anos. Isso nos mostra que devemos viver sempre esperançosos. 

Um jovem israelita, chamado Calebe, tinha 40 anos quando 

acompanhado de uma multidão deixou o Egito com Moisés. Calebe e 

Josué foram juntamente com outros homens enviados para espiar e ter 

uma noção do que era a Terra Prometida. Calebe voltou cheio de otimis-

mo e esperança, mas os israelitas deram mais importância à visão pessi-

mista dos outros dez que foram juntos espiar. Deus ficou tão desaponta-

do que não permitiu a nenhum deles que entrasse na terra. Porém, Moi-

sés disse a Calebe: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de 

teus filhos, em herança perpetuamente; pois perseveraste em seguir ao 

Senhor meu Deus. (Josué 14:9). Quarenta e cinco anos se passaram, 

quando Josué entrou com uma nova geração de israelitas na terra pro-

metida, Calebe estava entre eles. E, mesmo já aos 85 anos de idade, ele 

ainda disse a Josué: "Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela 

ocasião o Senhor havia me prometido. Na época, você ficou sabendo 

que os anaquis lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas; mas, 

se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu". 

(Josué 14:12) Então Josué deu-lhe aquele pedaço de terra como havia 

sido prometido anos atrás. Calebe creu nas promessas de Deus, e Deus 

mostrou-se fiel para com ele. Não importa o tempo que passe, é assim 

que nós também precisamos agir. 

25 de agosto 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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://adonkavod.blogspot.com.br/2011/03/dicas-para-quem-tem-um-coracao-de-ferro.html
http://www.devocionaisdiarios.com/2013/08/apenas-comecando.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/js/14/12

