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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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

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 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM JESUS SOMOS MAIS QUE VENCEDORES 

DIAS: 13, 14, 15 E 16 DE JULHO 

  

 

Você gostaria de compartilhar  suas recei-

tas prediletas com outras mulheres e vê-
las publicadas em um livro? Participe do 

projeto: Minhas receitas. Juntamente  
com a receita entregar um versículo de 

sua preferência. Outras informações, falar com a Rosi. Enviar 

as receitas para: rosie@nazarenolondrina.com.br  

 

 

 
 

 

 

 

 05 -  MAURA FERNANDES 

          THAÍS SILVA TIROLLA 

  07 - NICOLE R. OLIVEIRA 

  08 - NATÁLIA CONDE 

                “O Senhor dá força ao seu povo , o Senhor abençoa com paz ao seu povo”. Salmos 29:11     

 

 

 

 
 

30 de julho - Jantar na Chácara Nazarena 

com a presença da Pastora Nélcia  

CONVITE: R$ 10,00 

Pegue o seu com a Judite 

Aniversário do Coral Nazareno -  03 de junho 

Dia do pastor - 12/06 - Homenagem da Escola Dominical 

Batismo -  19/06  Viagem - JNI - 23 a 26/06 

Reunião de mulheres na II Igreja - 25/06  

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 26  03/07/2011 

03 de julho de  2011 

 

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. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 
Eu acompanhava um amigo à 
banca de jornal. Meu amigo 
cumprimentou o jornaleiro a-
mavelmente, mas, como retor-
no, recebeu um tratamento ru-
de e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado 
em sua direção, meu amigo sorriu atenciosa-
mente e desejou ao jornaleiro um bom final de 
semana. Quando nós descíamos pela rua, per-
guntei: 
- Ele sempre lhe trata com tanta grosseria? 
-Sim, infelizmente é sempre assim. 
- E você é sempre tão atencioso e amável com 
ele? 
- Sim, sempre sou. 
- Por que você é tão educado, já que ele é tão 
rude com você?  
- Porque não quero que ele decida como eu de-
vo agir. Nós somos nossos "próprios donos". 
Não devemos nos curvar diante de qualquer 
vento que sopra, nem estar à mercê do mau hu-
mor, da mesquinharia, da impaciência e da raiva 
dos outros. Não são os ambientes que nos 
transformam e sim nós que transformamos os 
ambientes. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

                  

 SER OU FAZER?  

      O verdadeiro sentido da vida cristã não é fazer algu-

ma coisa para Jesus, é viver com Ele e para Ele!. Em 

Lucas 10, através do encontro com as irmãs Marta e 

Maria, o Mestre ensina que é mais importante para o 

Reino o que somos como cristãos, do que o que faze-

mos. Há crentes que confundem compromisso com a-

genda cheia. Jesus, o nosso exemplo, nunca quis preen-

cher uma agenda. Ele não tinha uma ocupação, ele tinha 

um modo de viver. A visão que se tem hoje é de que 

quanto mais responsabilidade o crente tem na igreja, 

mais maduro ele é.  Deus nos tem convidado para ver as 

coisas de uma perspectiva diferente. Até certo ponto, 

nova! Temos visto nos últimos anos que os nossos calen-

dários cheios determinam o quanto uma igreja é “boa”! 

Quando as coisas não acontecem na igreja, culpamos a 

falta de responsabilidade e de compromisso com o servi-

ço por parte dos crentes. Entretanto, antes que isto a-

conteça, na verdade, o que falta é relacionamento com o 

Mestre. Não há serviço permanente sem que antes haja 

intimidade com o Senhor! Nós passamos os anos corren-

do de um lado para o outro inventando meios, métodos 

e fórmulas de se fazer alguma coisa para agradar a 

Deus. Isso nunca surtirá efeito duradouro. Deus convida 

você para aprofundar o seu relacionamento com Ele. 

Este é o novo olhar para o sentido da vida cristã. Não é 

fazer para ser, mas SER para fazer! Seguindo o exemplo 

de Maria, é hora de escolher a boa parte. Antes de abrir 

a sua agenda para tentar realizar as suas tarefas, é hora 

de sentar-se aos pés do Mestre e ouvir tudo o que ele 

tem a dizer para você. Antes de começar a fazer a obra 

de Deus, você precisa deixar que Ele comece a fazer a 

obra dEle em você! 

                                    Adaptado  (Rev. Eloi Moutinho) 

  ♥ Pelos pastores e família; 

  ♥ Pelos enfermos; 

  ♥ Pela JNI (jovens) e adolescentes. 


