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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 

“Só existe aquilo em que se crê porque se crê somente naquilo que se imagina que existe.”  

 
                
   

 

                 8 a 14 de setembro 
 

08 - MARIA APARECIDA TIROLLA 
09 - DANILO JOSÉ RICARDO 
11 - SERGIO ANTONIO M. ALMEIDA 
11 - LUCAS JOHNSON  

13 - ANTONIO CARLOS FERREIRA 
(CARLINHOS) 
13 - RAQUEL CRISTINA E. DE REZENDE 

 

 

 
 

FÉ  E  AÇÃO 
 Num colégio uma aluna se destacava nas aulas 

por saber perfeitamente as lições. Um dia, uma cole-
ga, que não primava pela aplicação, disse-lhe:  

– Como é que você sempre sabe tão bem as 
lições?  

Ela respondeu:  

– Eu sempre oro para que as saiba bem.  

– É mesmo? Pois eu também vou orar!
Respondeu a primeira.  

Mas, ai! No dia seguinte ela não sabia nada das 
lições! Muito confusa, correu para a colega e a censu-
rou por tê-la enganado.  

– Eu orei, disse ela, mas nada soube da lição!  

– Talvez, respondeu a outra, você não se esfor-
çasse no estudá-la!  

– Estudar! Estudar!, volveu a primeira. Não es-

tudei coisa alguma. Pensei que não precisasse estudar, 
pois orei para que a soubesse de cor! 

Na vida cristã, igualmente, precisamos juntar à 

nossa fé as obras. Deus está mais que disposto a nos 
ajudar, mas temos que cooperar com Ele, fazendo 
nossa parte. Se assim não fizermos, nossa suposta fé 
não passará de presunção. 

 
 

 
 
Saiu da reforma e não 
sabe o que fazer com os 
baldes de massa corrida? 
Uma alternativa é confec-
cionar lindos lustres.  
 
 
 

Você só vai precisar de: 
- um pedaço de tecido de mais ou menos 1 metro 
- um balde vazio de massa corrida 
- um pedaço de madeirite 
- uma lâmpada e um fio. 
Com a ajuda de uma mini serra, tire o fundo do balde, 
lixe a borda para tirar as imperfeições e revista com o 
tecido. Para fixar a lâmpada, pegue um pedaço de ma-
deirite do tamanho da circunferência do balde, faça um 
furo no meio, passe o fio e coloque o bocal e pronto! 

 
                
                    

A reunião do Ministério de homens este 

mês será na 4ª Igreja do Jd. Del Rey. 

No dia 14/09 às 20h.  
 

L 

   Lembrando: A venda das panquecas continua. 

Objetivo: Congresso de homens em Campo Grande 

ALMOÇO DA FAMÍLIA - EBD 
 

No próximo domingo, dia 15,  o Ministério 

da Escola Dominical está  organizando um  

almoço especial. Fique atento para as in-

formações com a presidente do Ministério.  

Venha e traga sua família!! 

 

 

 

REUNIÃO TODOS 

OS SÁBADOS  

DÀS 8h—10h.  



 
   

Eu estava no trabalho e algo chamou a minha aten-
ção com relação as minhas atitudes: o meu tempe-
ramento. Então, veio à minha memória os vários 
estudos e cursos que tive a oportunidade de partici-
par relacionados a esse tema e lembrei-me do 
quanto isso foi precioso na época. Então, resolvi 
estudar novamente sobre o assunto e compartilhar 
com os caros leitores. Os textos que virão a seguir 
não são de minha autoria, porém, foram alvo de 
análise e concordância entre tantos que pesquisei. 
Desejo que esse estudo seja uma benção para a 
sua vida. 

O que é temperamento? 
O temperamento é a combinação de características 
congênitas que subconscientemente afetam o pro-
cedimento do indivíduo. Isto envolve: 
· gens recebidos de nossos avós e pais. 
· uma imprevisibilidade. 
Em palavras diferentes, temperamento é a nature-
za do homem, que é formada por fatores hereditá-
rios e que se encontram profundamente enraizados 
na pessoa. 
 
 

Diferença entre caráter, personalidade e tempe-
ramento. 
O caráter é o verdadeiro eu. A Bíblia se refere a ele 
como a "essência secreta do coração". É o resulta-
do do temperamento natural burilado pela disciplina 
e educação recebidas na infância, pelos comporta-
mentos básicos, crenças, princípios e motivações. 
A personalidade é o sentimento externo de nós 
mesmos, que pode ser ou não igual ao nosso cará-
ter, dependendo de quão autêntico sejamos. 
Em resumo, o temperamento é o que nascemos 
com ele, o caráter é o nosso temperamento traba-
lhado pela formação, e a personalidade é a parte 
externa de nós mesmos.      Continua no próximo ... 

TRANSFORMAI-VOS... 
(Romanos 12) 

             

Usamos muito a palavra “conversão” ou “converter-se” para definir a 

experiência de uma pessoa que deixou sua antiga religião e tornou-se 

evangélica por meio do batismo; e usamos outra palavra: “desviado” 

para definir sua saída e seu afastamento da igreja e se o  outrora 

“desviado” volta para a igreja, usamos o termo “reconciliou-se”. Entre-

tanto temos aqui uma grande confusão de termos causados pelo desco-

nhecimento da língua portuguesa(palavras com vários sentidos) e ausên-

cia de reflexão bíblica, isso não quer dizer que estas definições estão 

erradas, mas elas vão para muito alem disso e dizem muito mais do que 

estamos acostumados a interpretar. Pela falta de entendimento as pes-

soas se ofendem quando é dita a elas que tem que  “se converter”, pois 

entendem que se esta duvidando de sua experiência de mudança de 

religião. Entretanto, disposição para continuar a se converter depois de 

convertido, é uma atitude requerida de todos que foram convertidos a 

Cristo.  
 

Desviados: São todos que tentam chegar a Deus por outro meio que não 

seja Jesus Cristo. Assim, mesmo que estejamos na igreja é bom tomar 

cuidado para não pegar outro caminho que não seja “O Caminho”(João 

14:6), pois muitos tentam pegar o caminho do auto – sacrifício  para 

ganhar méritos na “benção”. 
 

Reconciliados: São todos os que antes eram desviados do “Caminho”, 

tentando seguir por outros caminhos, sendo, portanto, inimigos de Deus, 

que se convertem e voltam ao “Caminho”, Jesus Cristo. 
 

Convertido de religião: São todos os que mudaram de uma religião para 

outra.(essa conversão nada tem a ver com Jesus Cristo e seu espírito de 

vida e amor, pois ela é só externa). O nome mais correto seria: prosélito. 
 

Convertido a Jesus Cristo e seu espírito de vida e amor: Experimenta 

uma mudança de forma ou de natureza, muda de mau para bom proce-

dimento. Esse convertido tem mudança de sentido na vida, de sentimen-

to interior e de opinião própria para a opinião do espírito de vida e amor 

em Cristo. Ele (o convertido) é transformado para continuar sendo trans-

formado dia após dia, de acordo em que se deixa transformar e interiori-

za o espírito de vida e amor em Cristo. Isso quer dizer: sempre que uma 

atitude errada contraria o espírito de vida e amor em Cristo, torna-se 

necessária mais uma conversão dentre as muitas conversões que expe-

rimentamos rumo ao aperfeiçoamento dos santos. 

Paulo o Apostolo, em Romanos 12, nos estimula a se deixar transformar, 

em uma continua renovação de entendimento, para uma continua trans-

formação de caráter e vida, para não sermos presos por ideias religiosas 

e temperamentais de uma natureza terrena, caída e não convertida; por 

isso ele diz: “Transformai-vos...”, pois só sendo transformados, seremos 

verdadeiramente livres pelo Filho e sendo verdadeiramente livres, sere-

mos sempre e continuamente convertidos. (João 10:36) 

 Pense nisso! 

                                                                                    Pr. Valdir Aquino Lubas 

8 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


