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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 

         "A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar."     John Bunyan   (1628-1688)             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

28 - JONATAS DA SILVA MENEZES 

29 - GISELE MARCELINO DA SILVA 

30 - SONIA MARIA PERON 

04 - GRACIELLA ZOCATELLI 

28 de setembro a 4 de outubro 

No dia 21 de setembro aconteceu após a escola dominical, o almoço da família . O cardápio 

foi estrogonofe de frango. Quem não veio....Perdeuuu!!                                                                                                                                                                                                                                                          

 

   Venha compartilhar do seu café     

da manhã com os irmãos. 

   Próximo domingo  - 5 /10 



 

 A história é muito antiga, 
mas não menos curiosa. Algu-
mas tribos africanas utilizam um 
engenhoso método para captu-
rar macacos. Como estes são 
muito espertos e vivem saltando 
nos galhos mais altos das árvo-
res, os nativos desenvolveram o seguinte sistema: 
1) Pegam uma cumbuca de boca estreita; 
2) Em seguida, amarram-na ao tronco de uma árvore 
frequentada por macacos, afastam-se e esperam; 
3) Após isso um macaco curioso desce; 
4) Enfia a mão. Apanha a fruta, mas como a boca do 
recipiente é muito estreita, ele não consegue retirar a 
banana. 
Surge um dilema: se largar a banana sua mão sai e 
ele pode ir embora livremente; caso contrário, continu-
a preso na armadilha. Depois de um tempo, os nati-
vos voltam e, tranquilamente, capturam os macacos 
que teimosamente se recusam a largar as bananas. O 
final é meio trágico, pois os macacos são capturados 
para servirem de alimento. Você deve estar achando 
inacreditável o grau de estupidez dos macacos, não 
é? Afinal, basta largar a banana e ficar livre do destino 
de ir para a panela. Fácil demais... O detalhe deve 
estar na importância exagerada que o macaco atribui 
à banana. Ela já está ali, na sua mão... Parece ser 
uma insanidade largá-la. Essa história é engraçada, 
porque muitas vezes, fazemos exatamente como os 
macacos. Você nunca conheceu alguém que está to-
talmente insatisfeito com o emprego, mas insiste em 
permanecer mesmo sabendo que está cultivando um 
infarto? Ou alguém que não está satisfeito com o que 
faz, e ainda assim faz apenas pelo dinheiro? Os ca-
sais com relacionamentos completamente deteriora-
dos, que permanecem sofrendo, sem amor e compre-
ensão? Ou pessoas infelizes por causa de decisões 
antigas, que adiam um novo caminho que poderia 
trazer de volta a alegria de viver? A vida é preciosa 
demais para trocarmos por uma banana – que apesar 
de estar na nossa mão, pode levar-nos direto a pane-
la. 

 

Aproprie-se  do que você já tem  

“Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na con-

denação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resul-

tou na justificação que traz vida a todos os homens.” (Romanos 5:18) 

Quando Deus libertou os filhos de Israel da escravidão no 

Egito, Ele demorou um bom tempo para levá-los à terra pro-

metida – muito mais tempo do que o necessário. Quando 

eles finalmente chegaram, Moisés havia morrido e Josué fora 

escolhido para guiar os Israelitas para essa nova terra. Deus 

disse a Josué: "Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, 

você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio 

Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. 

Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu 

darei a vocês.” (Josué 1:2-3) 

Os Israelitas poderiam ter ficado parados na fronteira da Ter-

ra Prometida olhando e dizendo: -“Olha só isso! Não é lindo?” 

Mas eles tinham que seguir em frente e tomar posse do que 

ganharam. 

Da mesma forma, às vezes ficamos admirando certas coisas, 

mas não chegamos a utilizá-las. É como comprar uma cami-

nhonete 4 X 4, mas nunca usar a tração nas quarto rodas. Da 

mesma forma, podemos admirar os princípios bíblicos, como 

o da justificação, e dizer: -“Não é lindo o que Deus fez por 

nós?” Mas, nós utilizamos esse princípios? Muitas vezes a 

resposta é não. 

Temos que tomar posse do que ganhamos. A justificação 

pela fé não é um simples assunto legal entre Deus e nós. É 

um relacionamento vivo. Portanto, não temos que orar por 

vitória. Temos que orar a partir da vitória. Não lutamos pelo 

sucesso. Lutamos a partir dele. Não precisamos ir e ganhar a 

batalha. A batalha já foi ganha. Então precisamos estar sob a 

autoridade e poder do nosso Comandante Chefe: Jesus Cris-

to.                                         www.devocionaisdiarios.com.br 

28 de Setembro 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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