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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 

"O que o homem é, é sobre seus joelhos diante de Deus, e nada mais." Robert Murray McCheyne  (1813-1843)             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

O1- SELSO GARCIA 

26 de outubro a 1 de novembro 

No dia 18, a JNI organizou um culto especial para as crianças. 

Teve brincadeiras e prêmios e no final um lanche muito bom. 



ÚLTIMAS PALAVRAS DE UM REI 
Dizem que estes foram os 3 últimos desejos de ALE-
XANDRE O GRANDE: 
1. Que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos 
médicos da época; 
2. Que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os 
seus tesouros conquistado como prata , ouro, e pe-
dras preciosas ; 
3. Que suas duas mãos fossem deixadas balançando 
no ar, fora do caixão, Ã vista de todos. 
 
Um dos seus generais, admirado com esses desejos 
insólitos, perguntou a ALEXANDRE quais as razões 
desses pedidos e ele explicou: 
 
1. Quero que os mais iminentes médicos carreguem 
meu caixão para mostrar que eles NÃO têm poder de 
cura perante a morte; 
2. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesou-
ros para que as pessoas possam ver que os bens ma-
teriais aqui conquistados, aqui permanecem; 
3. Quero que minhas mãos balancem ao vento para 
que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos 
e de mãos vazias partimos. 
 

                                                       PENSE NISTO! 

 
 

ANDE COM OS SÁBIOS 

Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, 

mas o companheiro dos tolos acabará mal.(Pv. 13:20)  

O antigo ditado popular “uma maçã podre estraga o ces-

to” é frequentemente aplicado às amizades, e com razão. 

Nossos amigos e colegas nos afetam; às vezes profunda-

mente. Seja cuidadoso ao escolher seus companheiros 

mais chegados. Passe seu tempo com as pessoas com 

quem deseja se parecer, porque você e seus amigos cer-

tamente parecerão uns com os outros. Ao andarmos com 

os sábios estaremos alcançando cada vez mais sabedori-

a, e se, em vez disso, tivermos como companhia pessoas 

néscias, certamente iremos de mal a pior. Muitas vezes 

vemos jovens com um futuro promissor colocando tudo a 

perder, por causa das pessoas que escolheram para ser 

seus amigos. Feliz aquele que consegue rebater os convi-

tes vindos de pessoas que querem levar uma vida fácil e 

cheia de prazeres efêmeros. Bem-aventurado aquele que 

é criterioso ao escolher as pessoas com as quais estará 

se relacionando no transcorrer de toda sua vida. Quem 

anda dentro deste padrão, terá sem dúvida alguma, inú-

meras oportunidades de conhecer e conviver com gente 

de ótimo caráter, que zela por um comportamento ético e 

moral. O exercício da sabedoria, nos leva a tomar deci-

sões acertadas em todas esferas da nossa vida. As deci-

sões mais sábias que podemos tomar estão na área espi-

ritual: a nossa tomada de posição, tendo Jesus como Se-

nhor e Salvador de nossa alma, um pacto sério com Deus 

no sentido de lermos a sua Palavra, guardar em nosso 

coração e praticá-la. A Palavra de Deus nos indicará com 

quais pessoas devemos ou não andar. Temos tudo para 

viver como sábios, e isso só depende de nós. 

Boa semana 

Pr. Eloi Moutinho  
                                                     

26 de Outubro 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 
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