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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) 

 

 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 

 

 

 

 

08 - MARIA APARECIDA RODRIGUES 
09 - DANILO JOSÉ RICARDO 

11 - SERGIO ANTONIO M. ALMEIDA 
       LUCAS JHONSON BARROZO 

40 DIAS DE ORAÇÃO  
Acontece no horário das 6:00 - 

6:30. Após esse horário a igreja 

permanece aberta até às 8:00 para 

orações e atendimento pastoral.  

Encerramento dia 21 de setembro 

Inscrições pelo telefone: 3341-7083 ou pessoal-

mente com Dalcimar e Mariana - Valor: R$ 10,00.  

Participação de Agências Missionárias e do Secre-

tário do MNI - Pr. Ricardo Bueno. 

  
CRENTE TIPO... 
 

Shrek - Nunca quer ser príncipe e é 
chegado a um pântano. 

Elevador - Está sempre subindo e descendo na vida 
espiritual. 

Leão -  Não se meta com ele, pois ele é o Rei da igreja. 
Jacaré  - Tem uma boquinhaaa... 

Cestão - Cês tão orando por mim?  
"3S" - Salvo, Sentado e Sossegado.  

Mar - Cheio de onda.  
Total flex - Ao mesmo tempo e no mesmo lugar anda 

tanto na carne quanto no espírito. 
Lâmpada queimada - Está no soquete, na energia, 

mas não acende. 
Surfista - Só quer estar na onda. 

Moratória -  Não paga ninguém. Excelentíssimo  cam-
peão em lentidão. 

Linha direta - Só tragédia. 
Seis e meia - Sempre para baixo. 

Auto reverse - Vai, vai, mas logo vem, vem. 
Brastemp - Não tem comparação... 

Mãe do Kiko - Não se mistura com "gentalha." 
Chapolin - Você pode contar com tudo, menos com sua 

astúcia. 
Denorex - Parece, mas não é. 

Zagalo - Os irmãos tão sempre tendo que engoli-lo. 
Raio - Clareia bem, anuncia um trovão, mas passa rapi-

dim. 
Pão de Forma - Miolo mole, casca grossa, chato e qua-

drado. 
Escoteiro - Só vai em acampamento. 

Machado - Qualquer idéia, ele já corta. 
Cabeleireiro - Trabalha só pra fazer a cabeça dos ou-

tros... 
Noé - Nunca as coisas são com ele, "Noé comigo irmão". 

Carrapato - Vive colado nos outros. 
Chiclete - Mastiga a Palavra, mas não engole... 

Girafa - O corpo tá na Igreja, mas a cabeça está lá fora. 
Pastel de feira -  Muita aparência, mas logo se nota 

que é só vapor. 

 

 

- Pela Judite que está se recuperando de uma 

cirurgia. 

- Pelo Semana da Santidade - 22 a 25/09. 

- Pelo Conferência Missionária. 

 

No mês de setembro comemora-se o dia da 

Escola dominical, por esta razão teremos uma 

programação especial todas as manhãs com 

convidados e muitas novidades...  

Venha participar e traga sua família e amigos!  

Contamos com a sua presença! 

                  “Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam!”    Lucas 11:28 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 35    04/09/2011 

04 de setembro 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. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

10.  Oração de Encerramento e benção pastoral 
O que é a Escola Dominical 

 
O termo "Escola Dominical" foi primeiramente usado 

pelo jornalista evangélico Robert Raikes, na Inglater-

ra, a partir de 1780, quando começou a oferecer ins-

trução rudimentar para crianças pobres em seu único 

dia livre da semana: domingo, pela manhã e à tarde, 

pois a maioria mesmo tendo pouca idade já trabalha-

va durante a semana. A Escola Dominical nasceu pa-

ra servir como o ensino público gratuito, orientado 

pelos princípios da educação-cristã, vindo posterior-

mente o governo britânico e de outros países a ofere-

cer o sistema de educação pública e a se responsabi-

lizar oficialmente por ele. O movimento iniciado por 

Raikes é considerado o precursor desse sistema. Por-

tanto, a Escola Dominical do nosso tempo não é o 

mesmo do britânico inicial, mas o tipo de escola que 

surgiu na América do Norte muito tempo depois ofe-

recendo um conteúdo curricular bíblico não mais ob-

jetivando prioritariamente a aprendizagem da leitura 

e da escrita de seus alunos e sim o conhecimento 

bíblico, a edificação espiritual, o discipulado e a inte-

gração e a evangelização. Por isso, a Escola Domini-

cal é o momento especial da semana para que todos 

que pertencem a uma igreja local (crianças, adoles-

centes, jovens, adultos, incluindo os novos converti-

dos), primeiramente, se reúnam para estudar a Pala-

vra de Deus de forma pedagógica e metódica, e tam-

bém promovam a comunhão, o discipulado e a inte-

gração de novos crentes e a evangelização, coope-

rando para o cumprimento da Grande Comissão de 

Jesus registrada em Mateus 28.18-20.  

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

 

O LADO AVESSO 
 

“Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; com 

efeito o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem 

que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não 

quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em 

mim, que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o 

homem interior, tenho prazer na lei de Deus”  Romanos 7:18-22  

 

 Neste texto o apóstolo Paulo julga a si mesmo e deixa bem claro suas 

angústias sobre suas ações e atitudes humanas. Paulo julgava as atitudes 

que o conduzia ao pecado. Me pus a pensar: como é importante algumas 

vezes nos colocarmos na situação de Paulo e fazermos uma análise 

sobre como somos e o que somos como pessoa. Analisar nosso lado 

bom e ideal e nosso lado mal e inadequado. Meu pensamento foi longe 

e me remeti, como educadora, para um texto de Eva Furnari que diz: 

“Você já viu o avesso de um bordado? Tem nó, linha pendurada, é uma 

confusão! Não dá para acreditar que aquele lado feioso faz parte do lado 

direito, o lado bonito. Pois é, o avesso da gente é parecido com isso. A 

beleza porém esta em saber que todo direito da gente tem o avesso, ou 

todo avesso tem seu lado direito, logo ninguém é perfeito, assim como 

toda sombra tem sua luz”. Acredito que a dedicação em reconhecermos 

que todos nós temos um lado avesso certamente ajuda-nos a corrigir e 

mudar nossas atitudes e assim nos tornarmos indivíduos e cristãos au-

tênticos e ao mesmo tempo indignos para julgar os outros, mas merece-

dores da misericórdia de Deus. No meu entender quando reconhecemos 

que somos falhos, estamos dando os primeiros passos para o arrependi-

mento e a correção. Mesmo renegando o mal, não conseguimos nos 

isolarmos dele. Se nosso irmão Paulo revelou e admitiu sua fraqueza, 

quem somos nós para ostentar a perfeição, que na verdade não existe?

Não tenha medo de observar o seu lado avesso e admitir que mesmo 

existindo, é apenas o outro lado do direito. Você é um lindo bordado 

confeccionado por Deus, porém os dilemas humanos fizeram com que o 

lado avesso persistisse em nós com alguns nós e linhas penduradas, ou 

seja, com imperfeições. Contudo nosso espírito voltado para Deus nos 

aperfeiçoa. Este é nosso consolo. Reconhecer que não somos perfeito, 

submete-nos a não exigir que o outro seja. Assim é que nos tornamos 

mais amigo, mais irmão, mais família, mais sensível... mais imitadores 

de Paulo, assim como Paulo foi de Cristo. Desta forma lhe convido para 

olhar o seu lado avesso e prostar-se submisso ao espírito de Deus para 

alcançar a plenitude do “homem interior que tem prazer na lei de Deus”.  

 

 

Fique na graça e paz do Senhor!!! 

 

Leonice Mattos 


