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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 HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO    

 “O Senhor vela pelos simples; achava-me prostrado, e ele me salvou.” Salmos, 116:6  

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 
Acesse o nosso site: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE:  
Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO: 
Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 
Selso José Garcia               
Clovis Salgado 
Marcelo Fernandes 
Mário Biolada     
 

ECÔNOMOS:  
Rogério Takeshita 
Claudia Nakamura 
Júlio César Benis        
Fabiano Nakanishi   
 

PRES. DO MED:  
Sheila F. Pereira           
 

PRES MNI:       
Dalcimar Paixão  
 

PRES. JNI:      
Luciana Martins 

 
 

 

    

Todos membros da igreja estão convocados para estarem no dia 12 Todos membros da igreja estão convocados para estarem no dia 12 Todos membros da igreja estão convocados para estarem no dia 12 Todos membros da igreja estão convocados para estarem no dia 12 
de dezembro às 9h na REUNIÃO ANUAL da igreja.de dezembro às 9h na REUNIÃO ANUAL da igreja.de dezembro às 9h na REUNIÃO ANUAL da igreja.de dezembro às 9h na REUNIÃO ANUAL da igreja.    

 
 

AME - Ministério Mãos Estendidas 
 

NATAL SEM FOMENATAL SEM FOMENATAL SEM FOMENATAL SEM FOME    
 

Enquanto uns tem muitos, outros não tem nada. Ajude trazendo alimentos não perecíveis. 
 
 

“..Deus ama à quem dá com alegria” (II Co 9:7b)     

 

 

 
05- NELSON BERZOLLI 
06- APARECIDA DE ALMEIDA 
07- TATIANE RODRIGUES 

     

                 ♥ Pela assembléia local; 
     ♥ Pela cantata de Natal e pelos corais adulto e infantil; 
     ♥ Pela saúde do PR. Jeomakson. 

 

    

 

No dia 27/11, as crianças tiveram uma manhã bem agitada 
com muitas brincadeiras e atividades e para encerrar, 
saborearam uma deliciosa macarronada. E no dia 01/12- 
quarta-feira), a igreja comemorou o aniversário do Pr. Elói.  

CHÁ NATALINOCHÁ NATALINOCHÁ NATALINOCHÁ NATALINO————MULHERES (Distrital)MULHERES (Distrital)MULHERES (Distrital)MULHERES (Distrital)    
Acontecerá no dia 11 de dezembro, o tradicional chá Acontecerá no dia 11 de dezembro, o tradicional chá Acontecerá no dia 11 de dezembro, o tradicional chá Acontecerá no dia 11 de dezembro, o tradicional chá 

para as mulheres. Uma programação especial para as para as mulheres. Uma programação especial para as para as mulheres. Uma programação especial para as para as mulheres. Uma programação especial para as 
irmãs da nossa igreja e distrito. irmãs da nossa igreja e distrito. irmãs da nossa igreja e distrito. irmãs da nossa igreja e distrito.     



 
 
 

 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XI     nº 49   05/12/2010 

5  de  dezembro de   2010 
 

Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:   
3.  Oração:   
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração:   
6. Boas vindas:   
7. Especiais 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

ARTE COM AMOR 

Material necessário: 
- 1,20 m de fio 

encerado número 1 
- 8 peças de murano 

de tamanhos 
diferentes 

- 2 terminais e 2 
argolas pequenas 

- 2 contrapinos de 4 
cm 

- Alicates para 
trabalhar com bijuterias 

 

Modo de fazer: 
Depois de dobrar o fio ao meio, comece a montagem 
usando primeiro uma pedra grande. Pegue a primeira 

pedra e dê um nó. A pedra fica bem firme. Meça 22 cm do 
fio, dê outro nó, passe uma segunda pedra pelos dois fios 

juntos e dê outro nó. Agora, trabalhe com os fios 
separados. Dê um nó num fio, coloque uma pedra, dê 

outro nó, ponha outra pedra e dê mais um nó para firmar. 
Repita esse processo com o outro fio. Em seguida, vem o 
acabamento. Encaixe a ponta do fio no terminal e aperte. 

Passe um contrapino dentro de uma pedra menor e, com o 
alicate, faça uma argola na outra ponta do contrapino. 

Encaixe na argolinha comprada pronta e depois no 
terminal. Aperte bem usando os dois alicates. Está pronto 

o marcador.  
Custo total: R$ 5,00 

Preço sugerido para venda: R$ 20,00  
 

 

A DISCIPLINA AMOROSA DE DEUS 
 
 

Deus impele. Deus fala. E Deus também corrige.  Às 
vezes não percebemos que Ele está nos impelindo. 
Outras vezes, não compreendemos suas palavras. 

Assim, Ele precisa nos corrigir.  Entretanto, a correção 
divina não é assustadora. Ao contrário, ela liberta e 

revigora.  O cristão que deseja alcançar seus amigos e 
ajudá-los a crescer, às vezes, comete o erro de pensar 
que é sua a tarefa de convencê-los do pecado.  No 

entanto, essa tarefa é do Espírito Santo (veja João 16:7-
10). Nossa tarefa, se tivermos o dom da exortação, é 
estimular a fé dos outros (Rm 12:8), permanecendo ao 
longo do caminho e gritando para eles: “Vamos, meus 
amigos!! Sejam livre!!  Ouçam a voz do Espírito! Sigam 

a Palavra de Deus!” 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

                     
 

IGREJA COM PROPÓSITOS 
 
 

Há um livro publicado à algum tempo que anda fazendo 
muito sucesso junto à liderança evangélica brasileira. Chama-se 
“Uma igreja com propósitos”. Foi escrito por Rick Warren, pastor 
da igreja de Saddleback, Califórnia, uma congregação que tem 
sido um autêntico fenômeno de crescimento. Nele, Pastor Rick 
conta a história de como tudo começou, quais as estratégias 
utilizadas na construção dessa nova comunidade, como as 
pessoas do lugar reagiram durante o processo que a levou a ser o 
que é hoje. Além disso, relata suas “descobertas” na Bíblia dos 
princípios que norteiam a vida de uma igreja. Escrevo 
“descobertas”, porque na verdade ele não disse nada de novo. 
Muita gente está careca de saber isso. 

A grande lição de Saddleback talvez seja o fato de que saber 
não importa tanto quanto viver. A gente mesmo está cansado de 
ver pessoas tão cultas e eruditas vivendo vidas miseráveis. A 
questão central da vida é saber viver. Ele enumera cinco 
propósitos básicos, aqui expostos resumidamente: 
Adorar a Deus, 
Evangelizar, 
Ter vida comunitária, 
Discipular e 
Servir ao próximo. 
 Que possamos ser gente que ama e adora a Deus com 
palavras, gestos, vozes e vida; que compartilhemos com nossos 
amigos e inimigos, parentes e desconhecidos o que temos ouvido, 
visto e experimentado com relação ao amor imensurável de Deus 
para conosco; que estejamos vivendo em comunidade, porque 
definitivamente ninguém é coisa alguma sozinho; que estejamos 
comprometidos com o ensino da Palavra de Deus aos novos na fé, 
mediante ao nosso conhecimento e exemplo; que 
desinteressadamente possamos servir aos que nos cercam, 
sabendo que neste ato estaremos comunicando a mensagem do 
Evangelho de maneira poderosa.É isso. Nada mais produtivo e 
eficaz do que viver norteado por propósitos.   

 (Texto Adaptado por Rosirene M. Souza) 

    
    
    

 
 

“Grandes realizações não são feitas por impulso, mas 
por uma soma de pequenas realizações.” (Vicent Van 

Gogh) 


