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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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

05 - GLAUCY LINO SILVA 
07 - SAULO VINICIUS DA PAIXÃO 

07 - SUELY BOLDO MARTINS 

10 - NATALIA C. GARCIA 

11 - ELIZABETH SANTOS PORTO 

  
 

 

No dia 29 de janeiro, pastor Eloi empossou os 
membros da junta para o novo ano eclesiástico.  

Na foto acima:  
Mariana, Vitor, 
Claudia,Dalcimar 
e Clóvis. 
 
Foto ao lado: 
Fabiano, Edson, 
Jaime e Pr. Eloi. 
 

 

 

 

Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência;    Efésios 1:8 

 

 

 

 

 
 

 

O Ministério Mãos Estendidas e JNI pro-
movem neste próximo sábado, um bazar pa-

ra arrecadar fundos para o acampamento. Os 
irmãos que tiverem doações, devem entregar 
até quarta-feira para a Glaucy ou Ana Paula. 

A mamãe Roberta aguarda 

o Rafael para Junho. 

A mamãe Tati e aguarda o 

Emanuel para Julho. 

O DIA DO CULTO DE ORAÇÃO MUDOU...                                

AGORA É NA SEGUNDA-FEIRA.  PARTICIPEM!!! 

Para ajudar a custear a sua inscrição, partici-

pe da promoção que a JNI organizou...  

Compre ou venda panquecas do Mr. Cheff 

Outras informações com a Luciana.  

 

 

FICHAS DE INSCRIÇÃO COM  VITOR OU LUCIANA 

VALOR: 80,00  

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg
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Informativo  Semanal   Ano XIII   nº 05   05/02/2012 

 

05 de fevereiro de 2012 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2. Leitura Bíblica 

3. Oração  

4. Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de Encerramento e benção pastoral 

"Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o 

dedo" (João 8.6)   
 

                                                                          Por Alan Brizotti  
A cena é devastadora: uma mulher desesperada, sentindo a 

morte rondar-lhe por todos os lados. Um grupo radical, legalista 

e sua armadilha dogmática e impiedosa. Olhares mistos: curio-

sidade, raiva, expectativa e até um certo êxtase macabro, afi-

nal a multidão adora espetáculos dolorosos. A mulher, no cen-

tro de todos os ódios, na convergência efervescente de todas 

as teologias. O ápice do caos parece iminente. Parece... Jesus 

também estava lá. Ele sempre está perto de quem sofre. É o 

Deus da empatia: do grego, "em" + "patos": dentro do sentimen-

to. O Deus de todos os "ais". O Deus que se sensibiliza, que 

conhece os bastidores da fúria, as cavernas do medo, as raízes 

de amargura, as palavras que se mesclam aos gemidos, os 

sonhos destruídos, a dor em toda sua extensão. Levaram uma 

mulher para ser morta dentro do Templo. Teologias da vingan-

ça, da fúria e do terror não respeitam geografias. Têm pressa 

para matar. São os caçadores de escândalos que Davi tão bem 

retratou no Salmo 35.21: "Com a sua boca dizem: nós vimos, 

nós sabemos de tudo!" Gente triste que só consegue um míni-

mo de prazer ao destruir a alegria dos outros. Eles queriam um 

espetáculo do terror, e Jesus lhes deu um: em suas próprias 

mentes: "Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primei-

ro a atirar-lhe uma pedra" (8.7). Em cada mente um tsunami de 

impurezas começa a jorrar. Somos feitos da mistura estranha-

mente complicada de imperfeições. Não podemos sair miran-

do, fulminando, julgando. Esses verbos são conjugados em 

nossas almas todos os dias. Jesus, curvado, escreve no chão... 

Deus escrevendo no pó! Foi a ação mais extraordinária que ele 

fez. E deu tão certo! Até hoje - séculos depois - ainda estamos 

olhando para aqueles rabiscos. Jesus tirou de cima da mulher 

TODOS os olhares. Ele a libertou da munição do olhar. Silêncio. 

Talvez alguns soluços daquela mulher. O texto, a narrativa de 

João insiste em colocar a marca que os maldosos queriam 

tatuar nela: adúltera! Jesus não! Ele se levanta e a chama de 

"mulher" - devolve a dignidade que a marca queria roubar. Mu-

lher! Então faz a pergunta que complementa o processo de 

liberdade: "Onde estão os teus acusadores? Ninguém te conde-

nou?" Só condena quem julga - e Jesus não a julgou, ele a cu-

rou! O Deus que escreveu no chão agora escreve uma nova 

história: "Vá e não peques mais!" É como se o Éden fosse redi-

mido. É Deus dizendo à sua filha: "É melhor ficar comigo!" Não 

peque! Mas, como o mesmo João vai escrever depois: "mas, se 

alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cris-

to, o justo" (I João 2.1).  Por causa de Jesus sei que sou livre!    
                                                                                                                  

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

 
 

 

                     UM ANO DE DESAFIOS 

 

 

          2012 está sendo e vai ser um ano de grandes desafios 

para nós como igreja do Senhor. Em primeiro lugar queremos 

fazer deste ano, um ano de oração e colheita de almas. Já 

posso sentir um clima de alegria e grande expectativa que 

está contagiando toda a igreja. A cada culto temos recebido 

novas pessoas e o Espírito Santo  está agindo com liberdade, 

usando a Palavra e despertando o amor a e comunhão na i-

greja.  Queremos crescer, e quando falo de crescimento, que-

ro dizer que a vontade do Senhor é que a sua igreja cresça, e 

não apenas aumente em números, mas continue crescendo 

em santidade, amor, fé,  e principalmente no conhecimento 

genuíno da Palavra.  Nosso desafio este ano é o de crescer 

como corpo local e também expandir as nossas fronteiras. 

Queremos plantar uma nova igreja, continuar apoiando nos-

sas duas missões em Ibiporã e Jataizinho. Ao mesmo ampliar 

ainda mais a nossa visão missionária, pois fazemos parte da 

grande comissão dada pelo Senhor de ir e pregar o evangelho 

em todas as Nações. A fé que provém da Palavra de Deus e 

que se traduz na confiança sem reservas no Deus que cumpre 

cada uma das Suas promessas, é uma fé que está mais do que 

provada em contínuos desafios. Como filhos de Deus somos 

chamados a viver pela fé, confiando no cuidado do nosso Pai 

celestial. Essa fé que é confiança e dependência, é também 

um chamado à generosidade, à solidariedade, ao amor, à coo-

peração. Cada membro da igreja, um fiel contribuinte, este é 

o grande desafio para este ano.   Mas mesmo que alguns dei-

xem de cumprir o seu dever, a Igreja de Jesus Cristo é cha-

mada a viver diariamente à altura dos valores éticos do Evan-

gelho de Jesus Cristo. 2012 é um ano para continuarmos a 

iluminar os outros com o amor e a graça divina. “Vos sois a 

luz do mundo e o sal da terra”(Mt.5:13-14). 

                                                                  Rev. Eloi Moutinho 


