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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 

"O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos."  

 
 

 

 

07 - NICOLE R. OLIVEIRA 

12 - RENATA KALINE L. SILVA 

13 - LUIZ GONZAGA OLIVEIRA 

  
 

 

“Já assisti este filme várias vezes e, sempre que assisto me emociono, 

pois tem uma mensagem maravilhosa . ” Luiz Gonzaga 
 

“Foi uma benção quanto aos exemplos dados e me fez repensar no 

tempo que tenho dedicado a minha família.”  Rildo 
 

 “Achei o filme impactante. Às vezes pensamos que temos todo tem-

po do mundo e não pensamos na importância de dedicar esse tempo 

com as pessoas que amamos, pois podemos perdê-las a qualquer 

momento. Foi uma  programação diferente com uma mensagem con-

sistente, que você vê, ouve e guarda.” Edson 
 

“É um filme que todo cristão deveria assistir e meditar nele. O filme 

mostra homens a busca de uma verdadeira santidade.” Ernesto 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
TEMA: ONDE ESTÁ O SEU 

TESOURO? 

 

ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18, 19 E 

20 DE JULHO 

13h30 ÀS 17h30 

PARA CRIANÇAS DE 4 A 11 ANOS 



 

 

 

Essa é a história de Pe-
dro, um ótimo lenhador 
que chegou a uma serrari-
a procurando emprego. O 
capataz deu-lhe um dia 
para que ele mostrasse as 
suas habilidades. 
Pedro surpreendeu o ca-
pataz, pois era capaz de 
derrubar dez árvores enquanto o normal era abater 
duas por dia. O melhor lenhador derrubava quatro. 
Diante disso, Pedro foi alvo de comentários por parte 
de todos, pois era o melhor lenhador que se conheci-
a. Foi um verdadeiro sucesso. Porém, depois de al-
gum tempo, sua produção baixou até que passou a 
ser o pior de todos os lenhadores. O que estaria a-
contecendo? O capataz preocupado, procurando sa-
ber o que estava havendo, chamou Pedro e disse: 
- No dia em que você chegou aqui derrubou dez árvo-
res, sem demonstrar cansaço e assim continuou por 
algum tempo. Mas ultimamente o vejo abatido e es-
gotado, sua produção foi caindo e você tem derruba-
do apenas uma árvore por dia. O que houve? 
- Não sei, respondeu Pedro. Estou trabalhando como 
nunca trabalhei antes: tenho me esforçado três vezes 
mais, sou o primeiro a ir para a mata e o último a 
voltar! 
O capataz pensou um pouco e perguntou a Pedro: 
- Pedro, nesse tempo que está aqui, quantas vezes 
você amolou o machado? 
E Pedro, um pouco atrapalhado, respondeu: 
- Nenhuma, não tive tempo. 
Quantas vezes você amolou seu machado desde que 
foi chamado por Jesus? Nossa produção tem que no 
mínimo permanecer estável. Nunca diminuir! O que 
temos produzido com nossa ferramenta dada por 
Deus? 
Nosso machado é nossa fé e nosso amolador é o Espí-
rito Santo. Se você não tiver contato com Ele, seu 
machado vai diminuindo a produção até ficar total-
mente cego. 
 
“Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para 
todo propósito debaixo do céu.” Eclesiastes 3:1 

 

 Edificando e Defendendo  
"[...] Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que 
estava construindo o muro. Aqueles que transportavam 
material faziam o trabalho com uma mão e com a outra 

seguravam uma arma" (Neemias 4:16-17) 

 
 Quando Deus chamou Neemias, copeiro do rei 
Artaxerxes, para reconstruir os muros de Jerusalém, 
Neemias tinha uma vida luxuosa. Estava numa posição 
de poder e prestígio. Mas Neemias estava inquieto em 
seu coração, pois sabia que, enquanto vivia no conforto, 
seus companheiros judeus estavam essencialmente vi-
vendo em ruínas. Os muros de Jerusalém, que outrora 
protegiam a cidade, estavam agora em ruínas, queima-
dos e consumidos. Deus disse então a Neemias que u-
sasse a sua posição de influência em favor da Sua causa. 
Neemias orou, foi até o rei e pediu permissão para re-
construir os muros. A permissão lhe foi dada e Neemias 
voltou a Jerusalém para arranjar pessoas para reerguer 
o muro. No começo, elas não estavam lá muito interes-
sadas, mas no fim Neemias juntou um verdadeiro exér-
cito. Todo mundo começou a trabalhar unido. E assim 
que os israelitas começaram a reconstruir os muros de 
Jerusalém, houve oposição e luta. Esse é um lembrete 
de que onde quer que o povo de Deus se una e diga: 
"Vamos construir", o diabo e suas hostes irão dizer: 
"Vamos nos opor." Um dos maiores desafios de ir a uma 
comunidade fazer um evento evangélico não é reservar 
o local, imprimir o material, ou fazer as outras coisas 
visíveis. O mais difícil é fazer as igrejas acordarem para 
a necessidade de levar o evangelho a suas próprias co-
munidades. Foi o que Neemias teve de fazer. E é o que 
nós temos que fazer também. Se por um lado, estamos 
nos edificando na fé, por outro precisamos lutar por 
essa fé. Temos que edificar e lutar ao mesmo tempo.  
 

www.devocionaisdiarios.com.br 
 

7 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2013/07/edificando-e-defendendo.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ne/4/16-17

