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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) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                                               "Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste."     

 

 

 

 

 

 

 
 

05 - MAURA DE O. FERNANDES 
07 - NICOLE RODRIGUES OLIVEIRA 
11 – NOEMY DE CASTRO 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

5 a 11 de julho 

 
 
 
 

 

 

 
Domingo - 12 de Julho 

 

Crianças, no próximo domingo haverá 

culto missionário .             Venham participar! 

 
 
 

NO PRÓXIMO DO-
MINGO, DIA 12, VO-
CÊ PODE TRAZER 
A SUA ARVORE DE 
ORAÇÃO E ENTRE-
GAR PARA A ELIA-

NE OU ELIONE. 



Devido a singularidade de cada circunstância, a caminhada 
para sair das dívidas será unicamente sua. Os dez passos 
seguintes são um guia para a sua jornada.  
1. Ore. O primeiro passo é o mais importante. Ore. Peça 
ajuda e a direção do Senhor em sua jornada rumo ao Dia 
D. Ele pode agir de imediato, como no caso da viúva 
(2Reis 4:1-7), ou de forma mais lenta, num período mai-
or. Em ambos os casos, a oração é essencial. 
2. Estabeleça um Orçamento por escrito. Um orçamen-
to escrito ajuda você a planejar para o futuro e analisar 
seus padrões de gastos, para ver quais você poderá cortar. 
É um freio eficaz no impulso de gastar. 
3. Aliste o total dos seus bens - tudo o que possui. 
Faça uma lista de cada item que possui: sua casa, seu car-
ro, mobília, etc. Avalie a lista completa para determinar se 
deveria vender algum deles. 
4. Aliste os seus compromissos - tudo o que você de-
ve. Muitas pessoas, em particular as que devem muito 

dinheiro, não sabem com precisão o quanto devem. No 
entanto, você deve alistar suas dívidas para ter uma ideia 
exata de sua atual situação financeira. Alistar as suas dívi-
das vai ajudá-lo a estabelecer uma prioridade na redução 
da dívida. 
5. Estabeleça um programa de pagamento para cada 
credor. Ninguém conseguirá livrar-se de dívidas por aci-
dente. Todos precisamos de um programa de pagamento 
sistemático por escrito para alcançar o objetivo do Dia D. 
6. Considere um aumento dos rendimentos. Com os 
possíveis ganhos adicionais, em primeiro lugar, decida an-
tecipadamente utilizá-los para abatimento da dívida. Nossa 
tendência é gastarmos mais do que ganhamos. Em segun-
do lugar, ganhe uma quantia adicional sem prejudicar seu 
relacionamento com o Senhor ou com sua família. 
7. Não acumule dívida nova. A única forma que conheço 
de não acumular dívida extra é pagando à vista, com di-
nheiro, cheque, ou cartão de débito, no momento da com-
pra. 
8. Seja satisfeito com o que você tem. Vivemos numa 
cultura cuja indústria de propaganda tem maquinado, com 
poder e sofisticação, métodos de persuadir o consumidor a 
comprar. Considere estes três fatores: (1) quanto mais 
televisão você assiste, mais você gasta; (2) quanto mais 
você olha revistas e catálogos, mais você gasta; e, (3) 
quanto mais você for às lojas, mais você gasta. 
9. Considere uma mudança radical em seu estilo de 
vida. Um número crescente de pessoas diminuiu suas des-
pesas de modo significativo para se livrar das dívidas com 
mais rapidez. Algumas venderam suas casas e mudaram 
para outras menores. Muitas têm vendido os carros que 
têm prestações mais altas e comprado carros baratos para 
se livrarem das dívidas. 
10. Não desista. 

A escolha é sua 

"Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vo-

cês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bên-

ção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e 

os seus filhos vivam." (Deuteronômio 30:19) 

  

 O inferno não foi feito para pessoas; o inferno foi 
criado para o diabo e seus anjos (Mateus 25:41). Nunca foi a 
intenção de Deus enviar uma pessoa para o inferno. Ele faz 
tudo que pode para nos manter fora dele, mas Deus nos deu 
o livre arbítrio. Temos a capacidade de escolher e Deus não 
irá violar isso. Se você quiser ir para o céu, basta colocar a 
sua fé em Cristo e você irá. Se você livremente quiser ir para 
o inferno, também irá. A escolha é sua. As pessoas vão pro-
testar naquele dia final e dizer: "[...] Senhor, Senhor, não pro-
fetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos 
demônios e não realizamos muitos milagres?" (Mateus 7:22). 
E Jesus vai, infelizmente, com firmeza, dizer: "Nunca os co-
nheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o 
mal!" (versículo 23). Algumas pessoas podem dizer: "Espera 
aí! Fui à igreja todos os domingos!" e "Espera aí! Recebi co-
munhão!" ou ainda "Espera aí! Eu fui batizado." Mas, de fato, 
Jesus vai dizer "Nunca os conheci. Essas foram apenas coi-
sas que você fez. Nós nunca tivemos um relacionamento 
real. Você se desviou dos meus mandamentos para a es-
querda e para a direita. É com a sua própria escolha que 
você está se deparando." Não é suficiente dizer que você 
acredita em Deus. Não é suficiente reconhecer que Deus 
existe. Você precisa abandonar seu pecado e colocar a sua 
fé em Jesus Cristo; e somente n'Ele, como seu Salvador e 
Senhor. Como disse Timothy Keller: "O inferno é simples-
mente um caminho livremente escolhido, que vai durar para 
sempre." Se é isso que você quer, é isso que você vai ter. 
Deus quer que você vá para o céu, mas Ele não vai forçá-lo. 
Ele lhe dá uma escolha e cabe somente a você decidir. 
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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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://ganancia.com.br/index.php?id=149
http://www.devocionaisdiarios.com/2015/07/a-escolha-e-sua.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/25
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/7

