
  

B. Brasil Ag 1212-2 cc 35070-2 

moasalb@hotmail.com 
Segundas: Escola de Música a partir das 18:30 Hrs 
Terças: Oração às 19h e Estudo às 20h 
Quintas: 20h - Culto 
Sextas ímpares: Projeto Alguém se Importa às 20:00hrs 
Sábados: Atividades eventuais (fique atento) 

Contribua com esta Obra: 
Bradesco Ag. 2395-7cc 3943-8 

Contatos 

(43)99156 5578 (vivo-zap) 
(43)99914 5971 (tim) 

AGENDA DA IGREJA 
Domingos: 18h30min – Escola Dominical 

19h30min - Culto 
No Segundo Domingo do Mês: 09h30min Santa 

Ceia – (não haverá culto à noite) 

Rua Archângelo Massaro, 250 

Alto da Boa Vista 

 
 

Face: Família Congregacional 

Londrina 

Coluna e Firmeza da Verdade 

 

Pastoral: ESTAMOS JUNTOS  

O mundo está cada vêz mais individualista 

Em todas as camadas da sociedade vemos pessoas egoístas e sempre querendo levar 

vantagem em tudo, o incentivo a competição é propagado pela própria mídia. Todos 

os meios de comunicação estão permeados de “você consegue”; “você pode comprar”; 

“não desanime”! ainda que estas expressãoes possam ser interpretadas como maneiras 

de “tirar alguém do desãnimo” elas estão carregadas de competicionismo , palavra que 

eu acabei de inventar, não sei se existe na ligua portuguesa, mas quero dizer que, as 

pessoas para obterem alguma coisa terão que vencer o outro, subir em alguém! São 

vários os programas de TV que o cunho principal, se não único, é competir. Nada 

errado em competir, mas, na maioria das vezes isto leva ao extremo e, se numa 

competição onde há mil jogadores, um ganha, novecentos e noventa e nove perdem! 

O que acaba acarretando um sentimento de inveja na maioria, sentimento este pouco 

saudável! 

Estes dias assistindo um documentário sobre USAIN BOLT, aquele “invejável” atleta 

que, além de bonitão, é ótimo na pista...haaaa!!! queria ser ele! (risos), porém, no dito 

documentário um competidor seu, ASAFA POWELL, que se tornou seu aliado na 

conquista e no record dos 400mts com bastão, declarou que antes, era seu rival, mas 

sentia orgulho de tê-lo ajudado na batida do record! 

Este é um sentimento de puro esportismo que deveria permear toda a sociedade! 

Ouvir um “estamos juntos nesta conquista”, é muito melhor do que “você consegue 

sozinho”, o benefício é recíproco! 

A palavra de Deus nos diz:  

 

“Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o 

que é dos outros.” Filipenses 2:4 

 

DEUS NOS ABENÇOE! 

 

Londrina – 2019 Nº88-89/ Ano 09  

 

Aguaceiro e chuvarada 

É o que Deus vai derramar 

Aguaceiro e chuvarada 

É o que Deus vai derramar 

 

Quando eu era lá do mundo 

A minha vida era um sertão 

Mas agora eu sou de Cristo 

Eu sou benção pra esta nação 

Jesus Cristo prometeu 

Que jamais me deixará 

Hoje eu tenho esta terra 

                                 Pra colher e pra plantar (Com. de Nilópolis) 

 

Lembra-se deste cântico acima? Então já passas dos 30! 

Copiei a letra do grupo congregacionais do whatsapp 

 

Estes dias nossa igreja enfrentou um vento muito forte que, literalmente, 

destelho quase tudo! Mas, Graças à Deus e com a ajuda de todos tudo está no 

lugar novamente! 

No entanto, os ventos espirituais contibuam, continuarão e, não só devem, 

com o tem que continuar, isto faz parte do caminhar com Deus nesta joranda 

terrena 

E, como na matéria que escrevemos neste boletim, “estamos juntos”! 

 

AJUDE, CONTRIBUA, PARTICIPE! 

mailto:moasalb@hotmail.com


 

 
 

__________________________ 
 

O Projeto Obede-Edom está acontecendo na casa da 
Alaina, toda terça-feira às 20:00hrs 
serão três meses de muita bênção! 

Participe! 

PROJETO ALGUÉM SE IMPORTA 

Reunião de apoio a familiares que precisam de ajuda para tratar um dependente quimico 

Toda SEXTA-FEIRA ÍMPAR de cada mês! (com agendamento) 

 

Às 20:00hrs 

 
 

Participe, divulgue, ajude  

-------------------------- 

 
ESCOLA DE MÚSICA 

 
Temos aulas para iniciantes de VIOLÃO; GUITARRA; CONTRA BAIXO; 

TECLADO; BATERIA; TROMPETE; FLAUTA; CANTO CORAL; 

 
Os horários e dias podem variar de acordo com o instrumento, procure-nos para 

mais informações 

 
Valor do curso por instrumento R$ 60.00 mensal 

 
    ______________________________ 
 
 
 

As coisas na igreja só se fazem por amor, não há como “forçar” amor nos corações! 

 

 

 

Traga um alimento para a Cesta Básica! 

                                                  CODEPENDENCIA 

  

Geralmente os familiares mais próximos do dependente são os mais 

afetados, na tentativa de proteger acaba sufocando o indivíduo com suas 

preocupações não se dando conta que está deixando de viver sua própria 

vida em função do outro. Nesse processo a intervenção de um psicólogo 

faz-se necessário na tentativa de orientar e encaminhar para que esse 

cordão umbilical possa ser cortado, fazendo com que abra mão do 

dependente sem abandoná-lo. Com sua reestruturação psíquica e sua 

saúde mental no determinado equilíbrio.  

 

Quando surgiu a palavra codependência, era que os codependentes 

podiam ser definidos como pessoas que não conseguiam administrar 

suas vidas em função de uma relação comprometida com um 

dependente químico. Sendo uma doença emocional e comportamental, 

ela se caracteriza por um distúrbio acompanhado de ansiedade, angústia 

e compulsão obsessiva em relação a vida do dependente químico, 

chegando na maioria das vezes a desencadear doenças sérias como 

depressão, hipertensão, diabetes e outros males físicos. Podendo ser 

considerada também como a doença da negação. A princípio não se fala 

sobre o problema, depois, os próprios sentimentos são atenuados, 

desencadeando por último uma negação total dos sentimentos. 

 

Justifica-se que os familiares codependentes também apresentam uma 

forma de dependência, não sendo de substancias, mas sim do vínculo 

com o mesmo, sendo que a sua intenção real é de ajudar o dependente. 

Porém o seu esforço ou tem pouco resultado, ou é em vão, pois o 

dependente usa de todo potencial de ajuda que recebe para fazer o uso 

desencadeado da devida droga 

 

Estamos empenhados, a Igreja Congregacional em Londrina, a ajudar, 

na medida do possível, os familiares que tem em seu seio algum 

narcodependente, esta situação não é fácil de ser vivida, mas procure-

nos se precisar de ajuda! 


