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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 

“Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento”    I Coríntios 1:5 

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 

        

 
 

No dia 29/05, na chácara nazarena aconteceu o encerramento do mês da 

família. Para esse encerramento, foi feito pelas irmãs Marilda e Nilza um 

delicioso almoço. (Fotos: Júlia R. Oliveira)

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 18 e 19/06 acontecerá 

uma programação especial em  

comemoração ao aniversário da 

Igreja. Participe!! 

Projeto JNI: Congresso 

Nacional 

23 a 26 de junho 
Os jovens estão trabalhando com pro-

moções ao final do culto para arrecada-

ção de fundos para a viagem até  

 Serra Negra-SP.  

 

-Pela programação do mês de junho; 

-Pela Escola Dominical; 

-Pela viagem dos jovens ao Congresso. 

CORAL NAZARENO 
Os ensaios do coral estão reto-

mando com força total nesta 

próxima quinta-feira. Venha 

participar!  

Matrículas abertas! 

CONTRIBUA COM A CESTA DO AMOR 

Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a 
seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu 
coração, como pode permanecer nele o amor de 

Deus?” (I João 3.17)  

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 22   05/06/2011 

05 de junho de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:   

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 
 

 

 DEUS NUNCA ERRA! 
 

 Um rei que não acreditava na bon-

dade de DEUS. Tinha um servo que 

em todas as situações lhe dizia: 

Meu rei, não desanime porque 

tudo que Deus faz é perfeito, Ele 

não erra!Um dia eles saíram para 

caçar e uma fera atacou o rei. O 

seu servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar 

que sua majestade perdesse um dedo da mão.  Furioso e 

sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre disse:  

Deus é bom? Se Ele fosse bom eu não teria sido atacado e 

perdido o meu dedo.  O servo apenas respondeu: Meu Rei, 

apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus 

é bom; e ele sabe o porquê de todas as coisas.  O que Deus 

faz é perfeito. Ele nunca erra! Indignado com a resposta, o 

rei mandou prender o seu servo. Tempos 

depois, saiu para uma outra caçada e foi 

capturado por selvagens que faziam sacrifí-

cios humanos.  Já no altar, prontos para 

sacrificar o nobre, os selvagens perceberam 

que a vítima não tinha um dos dedos e solta-

ram-no: ele não era perfeito para ser ofereci-

do aos deuses.  Ao voltar para o palácio, mandou soltar o 

seu servo e recebeu-o muito afetuosamente.  Meu caro, 

Deus foi realmente bom comigo! Escapei de ser sacrificado 

pelos selvagens, justamente por não ter um dedo! Mas 

tenho uma dúvida: Se Deus é tão bom, por que permitiu 

que você, que tanto o defende, fosse preso?  Meu rei, se eu 

tivesse ido com o senhor nessa caçada, teria sido sacrifica-

do em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso, 

lembre-se: tudo o que Deus faz é perfeito.  Ele nunca erra! 

Muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas aparente-

mente ruins que nos acontecem, esquecendo-nos que nada 

é por acaso e que tudo tem um propósito. Toda a manhã 

ofereça seu dia a Deus. Peça para Deus inspirar os seus 

pensamentos, guiar os seus atos, apaziguar os seus senti-

mentos.  E nada tema, pois DEUS NUNCA ERRA!!! 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

O TAMANDO DO SEU DEUS 

O que seria mais importante para você? O tamanho da sua fé ou 

do seu Deus? Há algumas pessoas que julgam que, se tivessem 

uma fé grande, podem conseguir o que quiserem. Mas é interes-

sante notar que a Palavra de Deus enfoca que o importante não 

é o tamanho da fé, e sim o tamanho do Deus em quem cremos. 

“Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu 

povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, 

pois quem poderia julgar a este grande povo?” (I Reis 3:9). Este 

texto relaciona-se com o sonho de Salomão. Ele era filho de 

Davi, o grande rei de Israel, e herdou o seu trono. A primeira 

noite em que ele dormiu no quarto do palácio foi muito difícil. 

Sentia terrivelmente o peso da responsabilidade de substituir o 

pai. Deus manifestou-se a ele, dizendo: “Pede-me o que queres 

que eu te dê”. Se há uma frase que não tem limites, é esta 

frase, porque quem está dizendo é Deus, o criador dos céus, da 

terra; aquele que tem o controle de todas as coisas, que, com 

sua palavra traz a existência as coisas que não existem. É este 

Deus que tem todo poder e autoridade, entra no quarto daquele 

jovem rei com coração agitado e lhe diz: pede-me o que queres 

que eu te dê. Você pode imaginar o que é Deus entrar na sala 

de sua casa? Entrar no seu quarto e dizer: pede-me o que quise-

res. O que pediria? Se fosse comigo, a minha lista de pedidos 

seria bastante longa. Mas o que me impressiona neste texto é 

que ele enfoca o tamanho do nosso Deus. Eu gosto de pensar 

em um Deus que é grande, porque somente um Deus grande ou 

um grande Deus poderia fazer a proposta que ele fez a este 

jovem rei: pede-me tudo o que queres! Eu sempre fico imagi-

nando o tamanho deste Deus, na sua grandeza, e seus recursos, 

ele é Todo-Poderoso, ele é chamado na Bíblia de onipotente. 

Não há limites para Deus, os seus recursos são inesgotáveis. O 

importante para você não é o tamanho de sua fé, o importante 

para você é o tamanho do seu Deus. Abra a sua alma e comece 

esse dia com um coração novo. Com sonhos novos. Deus está 

dizendo particularmente para você: pede-me o que queres que 

eu te dê. Qual é o seu pedido? Qual é a sua necessidade hoje?                                                            

(Pastor Aguiar Valvassoura) 


