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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 

“ Se Deus encheu tua vida de obstáculos, é porque Ele acredita na tua capacidade de passar por cada um!” 

30 - ALEXANDRE SILVA SOLO 

 

 
 

01 - VIVIAN DE MATTOS M. MOUTINHO 

01 - DÉBORA E. MOUTINHO FERNANDES 
02 - CLOVIS AUGUSTO SALGADO  

Nos dia 17 a 20 de julho  aconteceu a EBF com o tema: Onde está o 

seu tesouro? Parabéns e obrigada a todos que participaram. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Toda quinta-feira acontece um culto na casa do casal Cássio e Leila.  

É o início de uma nova igreja. 

03 - CHÁ DAS MULHERES (15h)  E GINCANA DA JNI  (19h30) 

09 - ENCONTRO DE HOMENS -  20h 

10 - BAZAR MÃOS ESTENDIDAS - 14h 

11 - COMEMORAÇÃO DIA DOS PAIS - 9h 

16 e 17 - CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA  

22 - REUNIÃO COM OS PROFESSORES - 20h 

 

 
 

Traga seu café da manhã e  

compartilhe com os irmãos.  

No próximo domingo às 8h30. 



 

 
 

 

 
 
 
 

 Era uma vez um rapaz 

que tinha muitos problemas. 

Constantemente, em suas orações, 

ele pedia que Jesus viesse visitá-lo 

no seu sofrimento. Um dia, Jesus 

bateu a sua porta, ele maravilhado,convidou-o a entrar, e Jesus 

sentou-se no sofá da sala. Na mesinha de centro encontrava-se 

uma Bíblia aberta no Salmo 91. Numa das paredes estava 

pendurado um bordado com o Salmo 23 e na outra um quadro da 

santa ceia. - "Senhor Jesus", disse o jovem, "em primeiro lugar 

gostaria de dizer que é uma honra recebê-lo em minha casa. 

Conforme o Senhor deve saber, estou passando por algumas 

dificuldades e preciso muito da Sua ajuda..." - "Filho", interrompeu 

Jesus, "antes de conversarmos sobre os seus pedidos, gostaria de 

conhecer sua casa. Onde é o lugar que você dorme?" No mesmo 

instante o rapaz se lembrou que guardava, no quarto, umas revistas 

terríveis e se apressou em dar uma desculpa: - "Não, Jesus, lá não! 

Meu quarto não está arrumado!" - "Bem", disse Jesus, "e a cozinha, 

posso conhecer sua cozinha?" O rapaz lembrou que na cozinha 

havia algumas garrafas de bebida que ele não gostaria que Jesus 

visse. - "Senhor, desculpe, mas prefiro que não", respondeu o 

rapaz, "a minha cozinha está vazia, não tenho nada de bom para 

oferecê-lo." Neste instante, um barulho forte interrompe a conversa. 

Pam, pam, pam...! Era alguém que batia furiosamente na porta, o 

rapaz se levantou, assustado, e foi ver quem era. Abriu a porta 

meio desconfiado, e viu que era o diabo. - "Sai da frente que eu 

quero entrar!", gritou o tentador.-"De jeito nenhum", respondeu o 

rapaz, e assim começou a briga. Com muita dificuldade o homem 

conseguiu empurrar o diabo e fechar a porta. Cansado, o rapaz 

voltou para sala e continuou: - "Então, Jesus", disse ele, "como eu 

estava falando com o Senhor, estou precisando de tantas coisas..." 

Mas, outra vez a conversa é interrompida por um barulho forte que 

vinha da janela do quarto. O rapaz correu para ver quem era e ao 

abri-la se deparou, novamente, com o diabo: - "Agora não tem jeito, 

eu vou entrar!", disse o inimigo. Mais uma vez o rapaz se debateu 

com ele e conseguiu trancar a janela. - "Senhor", disse ele, 

"desculpe a interrupção,conforme lhe dizia..." Outra vez, dos fundos 

da casa, se ouvia tamanho barulho como se alguém quisesse 

arrombar a porta, era novamente o diabo: - "Eu quero entrar!" O 

rapaz, já exausto, lutou com ele e conseguiu mantê-lo do lado de 

fora. Ao voltar, contrariado, disse a Jesus: - "Eu não entendo. O 

Senhor está na minha casa e por que o diabo fica insistindo em 

entrar?" - "Sabe o que é meu filho", explicou Jesus, "é que na sua 

casa você só me deu a sala." O rapaz humildemente entendeu a 

lição de Jesus e fez uma faxina na casa para entregá-la aos 

cuidados do Senhor. Neste instante, o diabo bateu mais uma vez à 

porta. O rapaz olhou para Jesus sem entender, e o Senhor disse: - 

"Deixa que eu vou atender." Quando o diabo viu que era Jesus, que 

atendia a porta, disse: - "Desculpe, foi engano," e sumiu rapidinho. 

                       Criando Força 
"Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, 
porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a 
perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, 

esperança." (Romanos 5:3-4) 
 

Quando se quer entrar em forma, tudo começa com 
exercícios físicos. O primeiro dia de exercícios não é tão 
difícil. Mas, no dia seguinte a dor aparece. Tudo dói. 
Depois, você se sente ainda mais fraco, mas continua 
trabalhando mesmo assim. Após algum tempo, mesmo 
ainda sentindo-se fraco e dolorido, você começa a sentir 
que está ganhando força. Há um leve aumento de peso 
e você se esforça ainda mais. Então, de repente, você 
finalmente começa a perceber que está de fato ficando 
mais forte. É através destas etapas que o corpo reage e 
se fortalece. De igual forma, precisamos fortalecer os 
nossos "músculos espirituais". Deus nos permite passar 
por dificuldades e até aumenta gradativamente o peso 
sobre nós. Dentro de pouco tempo, já estamos 
suportando muito mais do que imaginávamos. 
Aprendemos mais do que pensávamos. Fazemos mais 
do que imaginávamos e desenvolvemos em nossas 
almas uma resistência heroica, perseverança e força que 
só vêm por meio das dificuldades. A Bíblia nos diz: 
"Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o 
fato de passarem por diversas provações, pois vocês 
sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a 
perseverança deve ter ação completa, a fim de que 
vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa 
alguma."  Na língua original, a palavra usada aqui para 
"perseverança" significa "resistência", "firmeza", ou 
simplesmente "poder de permanência." Se você estiver 
atravessando no momento um período de testes e 
experimentação, saiba que Deus tem um propósito 
nisso. - Quem sabe se Deus não está  lhe preparando e 
treinando para aquilo que Ele vai fazer em sua vida 
amanhã? 
                                           www.devonaisdiarios.com.br 

28 de julho 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 


