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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 

Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus inimigos; a tua destra me salva.   S l.138.7 

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               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. DO MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

PARA PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO DE 

CARNAVAL, OS JOVENS ESTÃO PROMO-

VENDO  A VENDA DE PIZZAS. O VALOR É 

DE 12,00. ENTREGA NO DIA 26/02.   

                   ADQUIRA A SUA. 
 
 
 

 

        Será no 13 de fevereiro 

            Local: Dog Brasil  
      Rua Brasil, 2033 às 12h 

Valor: 10,00 por pessoa 
        REALIZAÇÃO: JNI 

                 APOIO:  MNI  - Ministério de Missões 

 

 

 

 

07 - SAULO VINICIUS DA PAIXÃO 
07 - SUELY BOLDO MARTINS 

10 - NATÁLIA C. GARCIA 
11 - ELIZABETH SANTOS PORTO 

12 - ANDRÉA PATRÍCIA DE MÂNTOVA 
12 - SANDRA ADRIANA RODRIGUES 

     

                 ♥ Pelas atividades dos jovens, que os objetivos sejam alcançados; 

     ♥ Pelo tarde de artesanato, que seja um canal de evangelismo; 

     ♥ Pela escola dominical, que os irmãos participem ativamente. 

 
 
 
 
 

 

     

 

FESTIVAL DO MACARRÃO 
 

Acontecerá no dia 19/12. O valor será de 5,00 por 

pessoa. A JNI aceita doações de: Macarrão- Parafuso e 

penne da marca Renata / Leite / Molho e massa de 

tomate. Entregar para a Luciana.  

No dia 29 de janeiro, após a palestra sobre finanças, os presentes 
saborearam um delicioso arroz carreteiro feito pela irmã Irany 

ENCONTRO DE HOMENS 

Dia: 12 de fevereiro às 19h30 no 

Recanto Deus é Fiel. Estrada da 

Pedreira Clark Dner, 691-Gleba 

Cafezal - 33413409 

 

 

                 

 

 

                   
 

 

    Você sabe o que é Alabastro?? Aguardem, no próximo 

boletim, informações sobre o assunto. 

PALESTRA PARA PROFESSORES 
Todos os professores estão convidados para participar de 

uma palestra que acontecerá no dia 12/02 às 14h. Venha 

participar e ser abençoado! 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

4815KHz 62m. Todos os sábados  

14h30 às 15h 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 06   07/02/2011 

07 de fevereiro de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  Cida Camargo 

3.  Oração:  Pr. Gilialdo 

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  

6. Boas vindas:  Rev. Jeomakson Evangelista 

7. Especiais:  

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 
 

LOJA DE DEUS 
 
 

 

Entrei numa loja e vi um 
Senhor no balcão.  

Maravilhado com a beleza 
da loja, perguntei:  

- Senhor, o que vendes 
aqui?  

- Todos os dons de Deus.  
- E custa muito? Voltei a 

perguntar.  
- Não custa nada; aqui 

tudo é de graça! Contemplei a loja e vi que havia jarros de 
amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de 

salvação, muita saúde, fardos de perdão, pacotes de paz e 
muitos dons de Deus. Tomei coragem e pedi: - Se faz fa-
vor, quero o maior jarro de amor de Deus, todos os fardos 
de perdão, um vidro grande de fé, muita saúde, esperança, 

bastante felicidade e salvação eterna para mim e toda 
minha família. Então o Senhor preparou-me tudo e entre-

gou-me um pequeno embrulho que cabia na palma da 
minha mão. Incrédulo disse: 

- Mas como é possível estar tudo que pedi aqui? Sorrindo 
o senhor respondeu:  

- Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos fruto, 
só sementes. Plante-as. Plante essas sementes, cultive no 

coração e distribua-as gratuitamente ao próximo.  

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

SEMENTES 
 

Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa 
fábrica. Todos os dias ele viajava cinqüenta minutos, de ônibus, 
para ir ao trabalho. No ponto seguinte ao dele entrava uma se-

nhora, que procurava sempre sentar na janela. Ela abria a bolsa, 
tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma 
coisa para fora do ônibus. A cena sempre se repetia e um dia, 

curioso, o homem lhe perguntou o que jogava pela janela. 
- Jogo sementes, respondeu ela. 
- Sementes? Sementes de que? 

- De flor. É que eu olho para fora e a estrada é tão vazia… Gos-
taria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. 
Imagine como seria bom! 

- Mas as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus 
dos carros, devoradas pelos passarinhos… 
A senhora acha mesmo que estas flores vão nascer aí, na beira 

da estrada? 
- Acho, meu filho. Mesmo que muitas se percam, algumas aca-
bam caindo na terra e com o tempo vão brotar. 

- Mesmo assim…demoram para crescer, precisam de água…  
- Ah, eu faço minha parte. Sempre há dias de chuva. E se eu não 
jogar as sementes, aí mesmo é que as flores nunca vão nascer. 

Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recome-
çou seu “trabalho”. O homem desceu logo adiante, achando que 
a senhora já estava meio “caduca”. O tempo passou. Um dia, no 

mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto ao 
olhar para fora e ver flores na beira da estrada… Muitas flores… 
A paisagem estava colorida, perfumada, linda! O homem lembrou

-se da velhinha, procurou-a no ônibus e acabou perguntando 
para o cobrador, que conhecia todo mundo. 
- A velhinha das sementes? Pois é… Morreu de pneumonia no 

mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou 
olhando a paisagem florida pela janela. 
“Quem diria, as flores brotaram mesmo”, pensou. “Mas de que 

adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não pode 
ver esta beleza toda”. Nesse instante, o homem escutou uma 
risada de criança. No banco da frente, uma garotinha apontava 
pela janela, entusiasmada: 

- Olha, que lindo! Quanta flor pela estrada… Como se chamam 
aquelas flores? Então, o homem entendeu o que a velhinha tinha 
feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha 

plantado, a velhinha devia estar feliz. Afinal, ela tinha dado um 
presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, o ho-
mem entrou no ônibus, sentou-se numa janela e tirou um pacoti-

nho de sementes do bolso…                   (Autor desconhecido) 

    HOMENAGEM 

Com uma excelente classifica-

ção, a jovem Júlia Rodrigues, 

ganhou uma bolsa de estudo 

para cursar o Ensino Médio no 

SESI. Parabéns e que Deus 

abençoe essa nova etapa de 

estudos! 

 
 
 

 

 

Você quer ajudar? Então se envolva com quem precisa 
de ajuda. Quer fazer a diferença? Seja diferente, Quer 

ser usado por Deus? Seja disponível.  


