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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) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Ana Paula Moutinho 

                 “O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.” João 15:12 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

03 - MARLENE DE OLIVEIRA FERNANDES 
04 - ANA PAULA MOUTINHO EVANGELISTA 
04 - VILDINEY DE ALMEIDA SANT'ANA 
05 - GLAUCYCLEIA LINO SILVA 
06 - ELLEN DIAS RAMOS 
07 - SAULO VINICIUS DA PAIXÃO 

As panquecas deliciosas do 

Restaurante Mr Cheff, estão 

de volta!!!! 

Você poderá adquirir uma 

panqueca por apenas 

R$10,00 , sem data de 

expiração, é só guardar seu 

ticket. Outras informa-

ções com a Luciana. 

Dia 07/2 - (Quinta-feira) 

Reunião com a nova Junta 

da Igreja.  
 

 

Dia 16/2 - (Sábado) 

Reunião com a liderança 

dos ministérios às 14h . 

 

 
 

 
 

 

 
 

Pesando 2,780kg e medindo 0,46cm, filha de Denis e 
Glaucy, irmãzinha da Vanessa e Gabi... a linda Beatriz. 

Marilda Gasparino 

Oferta de alabastro - Dia 17 de Fevereiro  
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Escrito por Regina Brett, que assina uma coluna 

no The Plain Dealer, Cleveland, Ohio. 
 

25. Ninguém mais é responsável pela sua 

felicidade, somente você..  

26. Enquadre todos os assim chamados 

"desastres" com estas palavras 'Em cinco 

anos, isto importará?'  

27. Sempre escolha a vida.  

28. Perdoe tudo de todo mundo.  

29. O que outras pessoas pensam de você não é da sua con-

ta.  

30. O tempo cura quase tudo.  Dê tempo ao tempo..  

31. Não importa quão boa ou ruim é uma situação, ela mu-

dará.  

32. Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso.  

33. Acredite em milagres.  

34. Deus ama você porque ele é Deus,  não por causa de 

qualquer coisa que você fez ou não fez.  

35. Não faça auditoria na vida. Destaque-se e aproveite-a ao 

máximo agora.  

36. Envelhecer ganha da alternativa  morrer jovem.  

37. Suas crianças têm apenas uma infância.  

38. Tudo que verdadeiramente importa no final é que você 

amou. 

39. Saia de casa todos os dias.  Os milagres estão esperando 

em todos os lugares  
40. Se todos nós colocássemos nossos problemas em uma 

pilha e víssemos todos os outros como eles são, nós pegaría-

mos nossos mesmos problemas de volta.  

41. A inveja é uma perda de tempo. Você já tem tudo o que 

precisa.  

42. O melhor ainda está por vir.  

43. Não importa como você se sente, levante-se, vista-se 

bem e apareça.  

44. Produza!  

45. A vida não está amarrada com um laço, mas ainda é um 

presente." 
 

Nota: Estas lições de vida eram inicialmente 45 e foram escritas um dia antes 

de Regina completar seus 45 anos de idade. As outras cinco foram adiciona-

das ao completar 50 anos quando então circulou um email indicando que 

aquelas lições foram escritas por Regina Brett aos 90 anos com uma foto de 

uma senhora já bem velhinha fumando cigarro e acendendo as velas de 100 

anos do bolo. Ela é atualmente considerada uma lenda urbana devido a 

vários fatos que são atribuídos a ela chegando a figurar no site Snopes.com 

que trata de rumores e casos estranhos. Os textos que são publicados no 

boletim, necessariamente não refletem a opinião da redatora ou a 

doutrina da igreja. 

 

          PROVA DE FOGO  
 

Isaías 43:1-2. 
 

 Todos gostariam de ter uma vida tranquila, sem 

grandes problemas, mas percebem que é impossível ter uma 

vida sem aflições e preocupações. Mesmo depois de termos 

recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador continuamos a 

passar por problemas, com a diferença de agora ter com 

quem contar nessas horas difíceis. Os problemas podem nos 

ensinar ou nos derrubar, depende de nossas escolhas, de co-

mo lidamos com eles. Isaías 43 nos ensina algumas coisas 

que devemos saber quando passarmos por uma “prova de 

fogo”, por um período de grandes lutas. 
1) As lutas passarão. Elas vêm, mas vão. (Jo 16:33; Is 43:2) 

A questão não é se vamos passar por dificuldades, a questão 

é se permaneceremos firmes depois que as lutas passarem. 
- A Bíblia ensina que podemos ser mais que vencedor em 

todas estas coisas é só fazer o que Deus manda durante a luta. 
- Nós sempre teremos dificuldades, problemas, aflições; co-

mo lidamos com elas é que faz a diferença. 
2) Deus sempre estará conosco, mesmo na hora da “prova 

de fogo” (Is 43:2) 
- Ele promete que estará conosco em toda e qualquer situa-

ção. Nossa segurança não é a ausência dos problemas e sim a 

presença de Jesus conosco em meio aos problemas. 
- Nunca estaremos sozinhos, mesmo nos nossos maiores pro-

blemas, Deus sempre estará conosco. 
Você pode não saber o que fazer, mas Deus sabe e sempre 

estará conosco. Busque a Ele e Ele te ensinará o que fazer. 
3) Deus sempre cuidará de você. Ele te protegerá (Is 43:2). 
- Ele nos promete que, ainda que passemos pela prova mais 

difícil, nada nos fará dano. 
- Ainda que passemos pelas piores situações possíveis, Deus 

nos promete cuidado e proteção. 
Se fizermos o que Ele manda, não teremos nenhum dano. Ele 

cuida de nós. 
Rev. Eloi Moutinho 

 03 de fevereiro 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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Fone: 9963-0016 -TIM 
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