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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Segunda: 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: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02– DANIEL  NAKANISHI 
 

08 - MARIA NILZA ALVES MOUTINHO 
11 - EDSON ROBERTO DEVERGENES 

 
 

 

 

O que Jabez teria feito para ser mais ilustre 

que seus irmãos? Essa é a primeira questão 
respondida por Bruce Wilkinson em seu livro 

A Oração de Jabez. Esse livro é um marco 
na história da humanidade. Uma oração que 

reúne Visão, Missão e Valores. Uma oração 
que dá esperança, amplia horizontes e 

concede combustível para as almas mais 
aflitas e sem perspectivas. A riqueza das palavras e a sinceridade 

do pedido de Jabez demonstram profundo desejo de mudar o 
rumo de sua vida, de sua cultura e de como influenciar outras 

pessoas. Um homem cujo nome significava sofrimento, um 
anônimo transformado em ilustre, uma oração simples com 

quatro pedidos diretos e uma resposta que mudou para sempre 
sua vida e de sua descendência. Está é a história de Jabez. Uma 

história que também mudará sua vida 
 
Sobre o autor: Dr. Bruce H. Wilkinson é o 

fundador e presidente de Walk Thru the Bible 

Ministries, uma organização internacional 
dedicada ao ensino da Bíblia e ao treinamento 

cristão. É o editor do livro Vitória sobre a 
tentação, publicado no Brasil pela Editora 

Mundo Cristão, e autor de Segredos da Vinha, 
segundo livro da Série Novos Horizontes. Best-

seller número 1 no New York Times com mais 
de 8 milhões de exemplares vendidos nos E.U.A.—104 páginas. 

Só poderemos melhorar o mundo distribuindo a verdadeira fé entre todos os povos do mundo.  (Conde Leon Nikolaievitch Tolstoi ) 

 

 

 

No dia 19 deste mês foi recebida 

como membro, a Elizabete Louren-

ço. Ela veio transferida de outra  

denominação. A Igreja do Nazareno 

a recebe com carinho. 

 

 

         O ministério da Escola Dominical 

convida todas as mulheres para partici-

parem da uma homenagem no domingo 

dia: 11 de março às 9h. 

Como parte da programação da JNI  

do mês de março haverá o lançamen-

to do cd da cantora Rome Tonelli no 

dia 17/03 às 19h30. 
 

Você é nosso convidado especial!!! 

ESTUDO DA PALAVRA DE DEUS 
 

A partir do próximo sábado, estudo  

de Hebreus.  

Iniciará às 10h da manhã. 

Interessados falar com o Mário ou Luzinete. 

Em março... Muita música e adoração  
JNI –Jovens em ação  

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg
http://www.mundocristao.com.br/autordet.asp?cod_autor=4
http://www.mundocristao.com.br/produtosdet.asp?cod_produto=10493&amp;cod_categoria=162
http://www.mundocristao.com.br/quemsomos.asp
http://boanoticia.com/wp-content/uploads/2011/08/sonhar-com-mulher.jpg


ORDEM DO CULTO 
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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 

 
 
 

 

 

 
 
 O menino olhava a avó escrevendo uma car-
ta. A certa altura, perguntou: 
- Você está escrevendo uma história que aconteceu 
conosco? E por acaso, é uma história sobre mim? A 
avó parou a carta, sorriu, e comentou com o neto: 
- Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretan-
to, mais importante do que 
as palavras, é o lápis que 
estou usando. Gostaria que 
você fosse como ele quan-
do crescesse. O menino 
olhou para o lápis, intriga-
do, e não viu nada de es-
pecial. 
- Mas ele é igual a todos os 
lápis que vi em minha vida! 
- Tudo depende do modo como você olha as coisas. 
Há cinco qualidades nele que, se você conseguir 
mantê-las, será sempre uma pessoa que fará a dife-
rença. 

 

Primeira qualidade: Você pode fazer grandes coi-
sas, mas não deve esquecer nunca que existe uma 
Mão que guia seus passos. Esta mão é a de Deus, e 
Ele deve sempre conduzi-lo em direção a Sua vonta-
de. 
 

Segunda qualidade: De vez em quando eu preciso 
parar o que estou escrevendo, e usar o apontador. 
Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no 
final, ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar 
dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. 
 

Terceira qualidade: O lápis sempre permite que 
usemos uma borracha para apagar aquilo que estava 
errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos 
não é necessariamente algo mau, mas algo impor-
tante para nos manter no caminho da justiça. 
 

Quarta qualidade: O que realmente importa no 
lápis, não é a madeira ou sua forma exterior, mas o 
grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide da-
quilo que acontece dentro de você. 
 

Quinta qualidade do lápis: Ele sempre deixa uma 
marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você 
fizer na vida, irá deixar traços, e procure ser consci-
ente de cada ação, pois ela deixará marcas. 
 

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

 

 

A TRANSPARÊNCIA DO CRENTE 
 

Disse-lhes mais: Vem porventura a candeia para ser colocada 

debaixo do alqueire, ou debaixo da cama ? não é antes para se 

colocar no velador".  Mc 4.21  
                                                                                             

   A finalidade da luz, todos sabemos, é dissipar as trevas ao 

redor. Depois de acesa, não se coloca uma luminária debaixo 

de uma mesa ou de uma bancada. Se o fizermos, a luz perde-

rá o seu efeito, e o seu alcance será muito limitado. É isto 

que o Senhor Jesus, de maneira figurada, está ensinando 

sobre a vida do crente. Ela é uma luz, que não deve ser obs-

curecida em seus efeitos nem apagada em sua influência. 

Pelo contrário, deve ser colocada em lugar alto e amplo para 

melhor refletir a sua luminosidade. O fato é que talvez nós, 

os crentes de hoje, estejamos precisando realmente aplicar 
esses ensinos em nossa vida. Infelizmente, estamos ficando 

muito acomodados em nosso testemunho cristão, em nossa 

forma de viver, de tal maneira que o mundo não vê mais a 

diferença que deveria existir. Tais quais os camaleões, esses 

pequenos lagartos que vemos nas pedras ou árvores da mata, 

que por uma reação defensiva, têm a sua cor moldada pelos 

ambientes ao redor, assim estão alguns crentes vivendo no 

mundo presente. Condicionados por seu ambiente, envolvi-

dos por suas pressões passam a adotar a coloração do que os 

rodeia, aceitando os seus padrões, convivendo com seus 

costumes e hábitos. A Zoologia nos explica que o camaleão 

faz isto para proteger-se, camuflando-se assim no ambiente 
em que esteja para não ser visto e atacado. Quem sabe se nós 

os crentes não estamos procedendo da mesma forma, aco-

modando-nos ao mundo, para não sermos vistos e compa-

rados ? Cristo nos ensina algo muito diferente. Nossa luz 

precisa estar iluminando o mundo ao redor, não escondida 

ou camuflada, mas brilhante e luminosa, para sinalizar aos 
que nos cercam, a vida nova que temos em Cristo.  

 

Rev. Eloi Moutinho  
 

08 de março  

Dia Internacional da Mulher 


