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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 

Aquele que perde dinheiro, perde muito; aquele que perde um amigo, perde mais; aquele que perde a fé, perde tudo.  

                           
 

                           

              29 de setembro a 5 de outubro 
 

29 – GISELE MARCELINO DA SILVA 

30 - SONIA MARIA PERON 

 

06 - DIA DO IDOSO 

04 - JANTAR COM  OS PROFESSORES — 20H 

05 - CULTO DO BEBÊ — SOFIA 

08 - PASSEIO EM ALVORADA DO SUL (GRUPO IDADE COM QUALI-

DADE ) 

11 e 12 - RETIRO DE PASTORES 

19 - NOITE DELÍCIAS DO AMOR - Festival de Pizza para casais 

26 - CULTO INFANTIL “JESUS É O MEU TESOURO” — 19H 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
06- VALÉRIA ALVES 
10– ELIZABETE OLIVEIRA SILVA 

15- PEDRO MARTINS 
15– LAURA VIÇOSO COELHO 

13- IRANY MAGALHÃES 

19- ELZA G. DA SILVA 
21- JOSÉ CARLOS RODRIGUES 

22 - FRANCISCO EMANUEL CARDOSO SOLA 
24- MARILDA GASPARINO 

24- CAMILA DUARTE 

 

FICA VALENDO LEVAR O PRESENTE DO CONVITE DO CHÁ 

 
 
 
 
                                                                    

                                                                            

         FESTIVAL DE PIZZA 
 
 

DIA: 19/10/2013 - 20h 
 
 

RECANTO MARIA 
Rua: Leontina S. Machado, 185 

DIA: 4 de outubro 
 

HORÁRIO: 20 h 



                                     ESTUDO SOBRE OS TEMPERAMENTOS 

 
 

Essa semana, vamos conhecer algumas virtudes (forças) e 
fraquezas de cada temperamento. 
 
 

As forças dos quatro temperamentos 
Sanguíneo: É apreciador da vida, interessa-se por tudo a 
sua volta. É otimista e crê em meio as maiores adversidades. 
Possui um coração terno e compassivo e é o mais sensível as 
necessidades dos outros. 
Colérico: É autodisciplinado e autodeterminado. É muito 
confiante em sua própria capacidade - não acha que não vai 
conseguir. É muito ativo. Possui forte tendência para lide-
rança e é alguém de objetivos. 
Melancólico; É tendente a grande inteligência. Possui sen-
sibilidade para as artes. Tem grande capacidade de analisar 
o passado e tirar lições para si. São amigos fiéis. Não fazem 
muitos amigos, mas aos que tem, é fiel a toda prova. 
Fleumático; Imperturbável e tem bom humor com uma 
incrível capacidade de não deixar o infortúnio prevalecer.  É 
altamente qualificado para ser um bom conselheiro, digno 
de confiança. Trabalha bem e produz em situações apertadas 
e difíceis que aos outros levariam ao fracasso. 
  Observamos as forças dos temperamentos e quando 
controladas pelo Espírito Santo estas forças aparecem e fa-
zem da pessoa uma bênção no mundo. Agora observemos as 
fraquezas dos temperamentos. Lembre-se que o Espírito 
Santo, quando permitido pelo homem, opera grande auxílio 
e controle das fraquezas. Ao ver as fraquezas do seu tempe-
ramento não se ponha em desânimo, mas conte com a ajuda 
do Espírito Santo. 
 
 

As fraquezas dos quatro temperamentos 
Sanguíneo: Frequentemente ele é pouco prático e desorga-
nizado. É agitado, indisciplinado e turbulento. Está pronto a 
correr em toda direção sem analisar o quadro todo. Tem 
uma incrível dificuldade de dizer não. Possui uma instabili-
dade emocional. 
Colérico; Insensível com os outros - Não se importa de 
verdade com as pessoas. Ira. Impetuosidade. Autossuficiên-
cia. Seus sonhos são muito mais importantes do que tudo. 
Sua vontade forte o faz lançar-se em muitas iniciativas e se 
arrepende posteriormente, mas é obstinado e é capaz de 
continuar até o fim. 
Melancólico: É egocêntrico em extremo. É extremamente 
inclinado à autoanálise. Sua natureza sensível leva-o a se 
ofender com grande facilidade. É inclinado a ser desconfiado 
e dado a "suposições desfavoráveis" e se concentra muito 
mais nos problemas do que na vitória. 
Fleumático: É moroso e indolente. Parecem quase sempre 
"arrastando o pé", pois se sente ressentido em ser forçado à 
ação. Não tem iniciativa e é indeciso. É egoísta, mas com o 
passar dos tempos aprende a disfarçar seu egoísmo. 

 
 

                                                 Continua no próximo boletim 
 

 

                             ARREPENDIMENTO 
 

A primeira palavra para termos uma vida com Cristo 

é arrependimento pois em Lc 13:8 na pregação de João Ba-

tista ele fala: Produzi, pois frutos dignos de arrependimento e 

não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a 

Abraão; porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode 

suscitar filhos a Abraão. É fácil aceitar a Cristo e ser salvo 

após o verdadeiro arrependimento. Mas ninguém pode ser 

salvo sem este. Quanto a este assunto Jesus é a autoridade. 

“Se, porém não vos arrependerdes, todos igualmente perece-

rão. (Lc 13:3). Foi Jesus quem disse que há alegria entre os 

anjos quando um pecador se arrepende. (Lc 15:10).  Arre-

pendimento foi a primeira palavra do evangelho proferida por 

João Batista. Aos escribas e fariseus ele disse: “Raça de 

víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindou-

ra?”Arrependimento também foi à primeira palavra dos após-

tolos no dia de Pentecostes. Durante o sermão de Pedro, 

quando a multidão perguntou: Que faremos irmãos?” A pri-

meira resposta dele foi: “Arrependei-vos” e cada um de vós 

seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos 

vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. (Atos 

2:38). Que é que a Bíblia quer dizer com “arrependimento”? 

Talvez a definição mais bem conhecida seja “voltar”. Parece 

muito fácil, mas não é tanto assim, pois o arrependimento 

implica, antes de tudo, uma convicção de pecado. Em Atos 

2:37, enquanto Pedro pregava a Palavra, diz que “compungiu

-se lhes o coração”. A verdadeira convicção de pecado traz 

um senso de condenação. Nesta hora o pecador convicto 

sente que está longe de Deus em perigo de condenação eter-

na. Ocorre então uma verdadeira convicção de pecado, se-

guida de tristeza pelos pecados cometidos o que nos leva há 

uma confissão de pecado, abandono do pecado, e restituição 

pelo pecado. Quando este é pleno e completo, a fé para o 

perdão e salvação vem facilmente, quase de forma automáti-

ca.  Para refletir: Romanos  2:4 – Ou desprezas a riqueza da 

sua bondade e tolerância , e longanimidade, ignorando que a 

Bondade de DEUS é que te conduz ao arrependimento?   

                                      Pr. Israel Castro e Souza 

29 de setembro 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 


