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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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:      

Vitor M. Souza 

 

 

 

          “Um dos maiores milagres de Deus é permitir que pessoas comuns façam coisas incomuns.”     H. Jackson Brown  

 

 

 

05 - THAIS SILVA TIROLLA 
05 - MAURA DE O. FERNANDES 
07 - ELIANA KODAKA DUTRA 

07 - NICOLE RODRIGUES OLIVEIRA 

5 - Reunião do Coral  
7 - Palestra sobre saúde  
11 a 14 – Escola Bíblica de 
Férias—(EBF) 
20 - Noite do Amigo (Escola 
Dominical) 
 

21 - Gente como nóis / JNI em noite caipira 

27 a 29 – Encontro com Deus (JNI) 

E.B.F. - ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
 

Tema: Crianças segundo o coração 

de Deus 

Acontecerá nos dias 11 a 14 de 

julho às 13h30 às 17h30 
Idade: 4 a 11 anos                                                                                                                                                                         

 

ORE E CONTRIBUE! 

  

 

Convidamos toda a igreja para 

participar da palestra com Dr. 

Nicola Mortati Neto (Urologista) 

e Dra. Marcia de Lima Brito 

(Ginecologista e Obstetra) no 

dia 7 de julho (sábado) às 20 horas.  

                       PARTICIPEM!! 

PROGRAMAÇÃO 

 
 

O Pr. Gilialdo convoca todos os participan-
tes do coral e convida os irmãos da igreja 

para uma reunião sobre a cantata de Natal. Será no dia 
5/07 (quinta-feira) às 20h na igreja. 



ORDEM DO CULTO 

 

Informativo  Semanal   Ano XIII     nº 26     1/07/2012 

   
A IMPORTÂNCIA DO PERDÃO 

 

O pequeno Zeca entra em casa, após a aula, batendo forte 
os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo 
para o quintal fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo 
chama o menino para uma conversa. Zeca, de oito anos de 
idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai disses-
se alguma coisa, fala irritado: - Pai, estou com muita raiva. 
O Juca não deveria ter feito comigo. Desejo tudo de ruim 
para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabe-
doria, escuta, calmamente, o filho que continua a recla-
mar: - O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não 
aceito. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à es-
cola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um 
abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o 
saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou, 
calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele 
pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo: - Filho, 
faz de conta que aquela camisa branquinha que está secan-
do no varal é o seu amiguinho Juca e cada pedaço de car-
vão é um mau pensamento seu, endereçado a ele. Quero 
que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o 
último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O me-
nino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs mãos 
à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e 
poucos pedaços certavam o alvo. Uma hora se passou e o 
menino terminou a tarefa. O pai que espiava tudo de longe 
se aproxima do menino e lhe pergunta: - Filho como está se 
sentindo agora? - Estou cansado, mas estou alegre porque 
acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha 
para o menino, que fica sem entender a razão daquela 
brincadeira, e carinhoso lhe fala: - Venha comigo até o 
meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompa-
nha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande 
espelho onde pode ver seu corpo todo. Que susto! Só se 
conseguia enxergar seus dentes e os olhinhos. O pai, então, 
lhe diz ternamente: - Filho, você viu que a camisa quase 
não se sujou; mas, olhe só para você. O mal que desejamos 
aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que pos-
samos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamen-
tos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós 
mesmos... 

 

 

Moral da história 
Cuidado com seus pensamentos; eles se transformam em pala-
vras. 

Cuidado com suas palavras; elas se transformam em ações. 

Cuidados com suas ações; elas se transformam em hábitos. 
Cuidado com seus hábitos; eles moldam o seu caráter. 

Cuidado com seu caráter; ele controla o seu destino. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

 

 

CRIADOS PARA UMA VIDA DE VITÓRIAS 
 
 

Todos nós fomos criados por Deus para que vivêssemos 

uma vida na direção e no mover do Espírito Santo. Quan-

do analisamos tudo aquilo que o Senhor fez na criação,  

observamos que Deus deu ao homem soberania, pois 

chamou-o e lhe disse: "Você será um vencedor, e todas 

as obras que Eu fiz, sujeitar-se-ão a você, terá domínio 

sobre os animais, a natureza e todas as coisas, porque 

hoje o constituo como cabeça de toda minha criação". Na 

verdade este foi e continua sendo o plano de Deus para a 

vida do homem, aquele que Ele criou para coroar toda 

sua criação. Porém o homem se desconectou do plano 

original de Deus, desviando-se dele e deixando de con-

quistar as vitórias e o lugar de soberania estabelecidos 

originalmente pelo Senhor. E começou, assim, uma longa 

e árdua caminhada para uma vida repleta de derrotas. 

Quanto  mais a ciência e a tecnologia avançam, mais o 

homem continua Fracassado e miserável, cumprindo a 

palavra de Romanos 6:23, que nos afirma que o salário 

do pecado é a morte. Mas Deus, na sua eterna misericór-

dia, olhou para o homem falido, derrotado, cansado, ne-

cessitado, e então preparou para ele um plano perfeito 

de redenção: Jesus Cristo! Aquele que veio para resgatar 

o homem, devolvendo-lhe a soberania e trazendo o equi-

líbrio necessário para conduzi-lo ao centro da vontade de 

Deus, a fim de que ele não se conforme com a derrota e 

passe a viver uma vida de vitórias, na plenitude do Espí-

rito de Deus (Rom 12: 1 ,2 e Rom. 8: 26-28). E se você 

crê que de fato todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus, você na verdade deve ale-

grar-se no Senhor em todas as situações, pois ao final de 

cada uma delas Ele mesmo nos dará bom êxito.  A partir 

do momento que aceitamos Jesus como nosso único e 

suficiente Salvador, recebemos através do seu precioso 

sangue a marca real que nos habilita a ser mais do que 

vencedores, conforme as promessas de vitória que Deus 

reservou para a sua Igreja.  
 

           Boa semana; 

Rev.  Eloi Moutinho  

 

1 de julho de 2012 

 

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 


