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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sexta: 20h  - Momento de Oração 

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: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

 

03 - NAYARA THAINAN DA SILVA 

 

JANTAR MISSIONÁRIO 
RESTAURANTE SURUBIM E MISSÕES 

Dia: 03/10 - segunda às 20h 

 

Valor: 15,00  

Convites com Dalcimar 

ACONTECERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO. O DEPTO 

DA ESCOLA DOMINICAL PEDE AS ORAÇÕES DOS 

IRMÃOS E CASO ALGUÉM QUEIRA AJUDAR NA OR-

GANIZAÇÃO, FALAR COM A LUZINETE. 

  
  

3ª Conferência Missionária - 16 e 17 de setembro  

Almoço em Família - Comemoração do dia da Escola Dominical no 

dia 18 de setembro. O Ministério agradece a participação de todos e 

continuem participando das programações da Escola Dominical.                                                                                              

Mais fotos no site... 

O ministério de mulheres está 
organizando uma promoção de 

pizza para ajudar na viagem à 
Campo Grande. Contamos com a 

colaboração dos irmãos e amigos. 

 

VALOR DA PIZZA: 10,00 
DATA DA ENTREGA: 8/10  -  SÁBADO 
HORÁRIO: 14 ÀS 18H  

 

Falar com a Rosi ou Sheila.  

 

     *ACERTAR ATÉ QUARTA-FEIRA 

"Uma pedra intransponível para o pessimista, é uma pedra de apoio para o otimista." - Eleanor Roosevelt  

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 39  02/10/2011 

02 de outubro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas:   

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

A HISTÓRIA DO PATO 

Havia um pequeno menino que 

foi com sua irmã visitar seus 

avós em sua fazenda. Seu avô 

lhe deu um estilingue para jogar 

pedras no mato. Ele praticou na 

floresta, mas nunca conseguiu 

acertar o alvo. Ficando um pou-

co desanimado, ele voltou para 

o jantar. De repente ele viu o 

pato de estimação da vovó… Em 

um impulso, ele acertou o pato na cabeça e matou-o. Ele 

ficou chocado e triste! Em pânico, ele escondeu o pato mor-

to na pilha de madeira! Lia (sua irmã) tinha visto tudo, mas 

ela não disse nada. Após o almoço no dia seguinte, a avó 

disse: “Lia, vamos lavar a louça” Mas Lia disse: ” Vovó, João 

me disse que queria ajudar na cozinha”. Em seguida, ela 

sussurrou para o irmão, que não estava entendendo: 

“Lembra-te do pato? Eu vi tudo! Assim, João lavou os pra-

tos. Mais tarde naquele dia, vovô perguntou se as crianças 

queriam ir pescar e vovó disse: “Me desculpe, mas eu preci-

so de Lia para ajudar a fazer o jantar.” Lia apenas sorriu e 

disse, “está tudo certo, porque João me disse que queria 

ajudar”. Ela sussurrou novamente, “Lembra-te do pato?”. 

Então Lia foi pescar e João ficou para ajudar. Após vários 

dias de João fazendo o trabalho de Lia, ele finalmente não 

aguentava mais. Ele procurou sua avó e confessou que 

tinha matado o pato. A avó ajoelhou, deu-lhe um abraço e 

disse: “Querido, eu sei… eu estava na janela e vi a coisa 

toda, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava 

me perguntando por quanto tempo você iria deixar que Lia 

fizesse de você um escravo.” 

Pensamento do dia e todos os dias depois:  Qualquer que 

seja o seu passado, o que você tem feito... O diabo fica 

jogando-o no seu rosto (mentir, enganar, a dívida, medo, 

maus hábitos, ódio, raiva, amargura, etc )…. seja o que for… 

Você precisa saber que: Deus estava de pé na janela e viu 

a coisa toda. Ele viu toda a sua vida! Ele quer que você 

saiba que Ele te ama e que você está perdoado. Ele está 

apenas querendo saber quanto tempo você vai deixar o 

diabo fazer de você um escravo. A grande coisa acerca de 

Deus é que quando você pedir perdão, Ele não só perdoa, 

mas se esquece completamente. É pela graça e misericór-

dia de Deus que somos salvos. Vá em frente e faça a dife-

rença na vida de alguém hoje! Lembre-se sempre: Deus 

está à janela! 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

Em meio a bagagem! 
por Vilson Ferro Martins  

“Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o 

Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem” – 1 Samuel 10:22. 

 Saul se tornou protagonista de algo que se assemelha em 

muitas vidas! Quando lemos os capítulos 9 e 10 de 1 Samuel nos depa-

ramos com os detalhes que envolveram a vida do moço Saul.  A Bíblia 

diz (capítulo 9) que ele era extremamente belo de aparência (v.2). Tam-

bém fica claro que obedecia a seu pai, pois, quando algumas jumentas 

se perdem ele sai a procura delas não importando a distância percorrida 

e situações adversas que se apresentam no caminho (v.3-6). Nesse 

interim o profeta de Deus, Samuel, lhe sai ao encontro (v.14) e por 

Deus é orientado a ungi-lo como rei sobre toda nação de Israel 

(v.16,17). Imediatamente Samuel passa honrá-lo em muitos detalhes 

como rei antes mesmo de consagrá-lo como costume (v.22 a 27). Final-

mente, o consagra: “ENTÃO tomou Samuel um vaso de azeite, e lho 

derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: Porventura não te ungiu o 

Senhor por capitão sobre a sua herança?” (1 Samuel 10:1). Seguindo a 

consagração Saul profetiza de uma maneira tão impactante que chega-

ram a dizer: “Pelo que se tornou em provérbio: Está Saul também entre 

os profetas?” (1 Samuel 10:12). Bem, finalmente, depois de tudo o que 

ocorrera a Saul, é chegado o momento de ele assumir de fato e de ver-

dade o chamado para reinar e sabe o que acontece? Ele se esconde entre 

a bagagem! Há muitos com a síndrome de Saul! Quando deveriam 

assumir a posição para o qual Deus chamou, estão se escondendo entre 

a bagagem. Já foram recebidos por Deus, são belos diante do Pai, igual-

mente ungidos pelo Senhor, muitos até profetizaram, mas, agora baga-

gem lhe serve de consolo. Como Saul, trocaram tudo pela bagagem. É 

inútil levantar questionamentos sobre a bagagem em si, pois, elas vari-

am de pessoa para pessoa. Uns se acomodam atrás do passado, outros 

atrás da família, do trabalho, dos desapontamentos, etc. Fato é que ao 

invés de seguir adiante e enfrentar a viagem tendo como algo a chegada, 

preferem a comodidade da bagagem. Deus colocou um reino diante de 

Saul, mas, ele preferiu se esconder entre a bagagem. Deus coloca um 

reino (promessas) para cada filho ou filha dEle dentro da sua esfera de 

ação, mas, há aqueles que jamais conquistarão, pois, preferem se escon-

der entre a bagagem. Sim, a bagagem oferece algum conforto, mas, 

jamais permitirá chegar à algum lugar. Permita que o Espírito Santo te 

tire de trás da bagagem e te coloque no lugar onde Ele tem preparado 

para ti. Deixe a bagagem para trás e prossiga para o alvo.  


