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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 

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 

 

Aconteceu no dia  30 de julho, o encontro das mulheres, em que 
teve a presença das mulheres do nosso distrito. Foram 93 partici-
pantes. 

 

 
 

07 - EDENILSON F. JÚNIOR 

09 - KAREN A DOS SANTOS PRADO 
10 - WALMIR DA SILVA 

12 - FLAVIO NASCIMENTO COSTA 

Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio; as que amamentam ele guiará mansamente. Is. 40:11 

 

 

EM SETEMBRO...NOS DIAS 16 E 17 

              CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA  

 Quer participar? Pergunte como... para Dal-

cimar, Mariana e Marcelo. 

LASANHA MISSIONÁRIA 

SERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO 

VALOR: R$ 15,00  

RETIRAR NO PERÍODO DAS 11 ÀS 14 HORAS 

Peso aproxim de 1kg - molho misto 

(vermelho e branco) 

Adquira a sua com algum dos irmãos ou pro-

cure a irmã Dalcimar 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 31    07/08/2011 

07 de agosto 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 

  
  

 

          SÓ MAIS 

UM MINUTO                                                   
"Não temas, porque 

eu sou contigo; não 

te assombres, porque 

eu sou teu Deus; eu 

te fortaleço, e te aju-

do, e te sustento com 

a destra da minha justiça." Is. 41:10 
 

No limite de suas forças, um homem atentou contra a pró-
pria vida com uma arma de fogo. Ouvindo o tiro, o vizinho 

entrou naquele apartamento, e, ao lado do corpo,  encontrou, 
uma carta assim escrita:  "Não deu para suportar. Passei a 

noite toda como um louco pelas ruas.  Fui a pé..., pois não 
tinha condições de dirigir. Perdi meu emprego por injustiça 

feita contra mim. Nada mais consegui.  Ontem, me telefona-
ram, avisando-me que minha casinha no campo havia si-

do incendiada.  Estava ameaçado de perder este apartamen-
to, por não ter conseguido pagar as prestações, por falta de 

condições financeiras.  Só me restou um carro, tão desgasta-
do que nada vale.  Afastei-me de todos os meus amigos, 

com vergonha desta humilhante situação, e agora, chegando 
aqui em casa, não encontrei ninguém.  Fui abandonado e 

levaram até as minhas melhores roupas!  Aquele que me 

encontrar, faça o que tiver que ser feito, perdão". O vizinho 
dirigiu-se ao telefone para chamar a polícia, quando esta 

chegou, viu que havia um recado na secretária eletrôni-
ca. Era a voz da mulher do morto, dizendo o seguinte: "Alô, 

amor, sou eu! Ligue para a firma!  O engano foi reconheci-
do, e você está sendo chamado de volta ao emprego na pró-

xima semana.  O dono do apartamento disse que tem uma 
boa proposta para não o perdermos!  Estamos na nossa casi-

nha de campo. A história do incêndio era trote!  Isso merece 
uma festa, não merece?  Nossos amigos estão vindo para 

cá.  Um beijo!  Ah, já coloquei suas melhores roupas no 
porta-malas do seu carro, vem!" Pois é, no último minuto, 

reflita só mais um minuto!  Por favor, nunca perca a espe-
rança, por  piores que sejam as circunstâncias. A promessa 

de Deus é essa:  "Não temas, pois eu estou contigo; não te 

assustes, pois eu sou seu DEUS".       

                                     Autor desconhecido 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

 Brota, ó poço!  

por Vilson Ferro Martins  

 

 "...Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brota, 
ó poço! Cantai dele” Números 21:16b-17. 
 

 

Às vezes ouvimos coisas que é até difícil de compreender, não é 

mesmo? Certa vez ouvi alguém dizer que: -Qualquer coisa, vin-
do de Deus, por mais estranho que pareça, eu aceito. Bem, pode 
até soar lindas palavras e sem problemas para aceitá-las, po-

rém, vivenciá-la na realidade, sem dúvida exigirá fé para con-
quistar, e não somente isto, mas, literalmente colocar fé em 
ação. Olhe só o que ocorre com o povo de Israel e que nos ser-

ve de excelente lição. Haviam saído do Egito. Estavam em Ar-
nom e agora partindo para Beer, caminhando por deserto abra-
sador. Como todos sabem a palavra "deserto" já subentende 

falta d'água. O povo estava sedento, porém Moisés tinha a pro-
messa da parte de Deus que Ele haveria de dar água... mas... o 
poço estava seco. E poço seco é sinal de dificuldade! Imagine a 

cena: Aquele povo sedento, num deserto abrasador, de areia 
escaldante, tendo que se reunir em circulo em volta de um poço 
seco e ainda por cima cantarolar: "Brota, ó poço! Entoai-lhe cân-

ticos! Parece loucura total, não é mesmo? Possivelmente al-
guém deve ter cogitado que o sol do deserto tinha alterado o tino 
do destemido Moisés. É bem possível que talvez nós dissésse-

mos que não é a coisa mais sensata a ser feita diante de tal 
situação, entretanto, as coisas de Deus são loucura para os 
homens. Começaram a cantar e (podemos imaginar) lá vem um 

som borbulhante, enchendo aquele poço mesmo contra a racio-
nalidade, onde todos puderam se dessedentar. Era o cumpri-
mento da Palavra do Senhor que já havia dito: “Ajunta o povo e 

lhe darei água”. De que forma Deus daria água? Bem, isso é 
com Ele, pois, pode tudo! Tocaram não a profundidade do poço, 
mas a profundidade de Deus, através do louvor, e Deus fez bro-

tar doces águas. O louvor, ainda hoje pode abrir fontes em de-
sertos abrasadores. Pode fazer brotar águas onde há sede! É 
possível que hoje mesmo, se analisarmos, tenhamos em nossas 
vidas "poços" que necessitam produzir água, aonde muitos vão 

se dessedentar. É possível que tenhamos já até cavado, porém 
sem o louvor necessário que produzirá o milagre. Notemos que 
os cânticos entoados por aquela gente era até mesmo sem mui-

ta expressão (Brota, ó poço), mas o resultado foi sobrenatural. 
Há muito em nossas vidas para louvarmos a Deus. Há muitos 
benefícios que podemos transformá-los em cânticos, oferecendo

-os a Deus, e desta forma fazendo com que as águas brotem 
desafiando a razão.                                         


