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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    

 “Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.”    Efésios 4:2 

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 

Distrito Londrina 
13 a 15 de novembro 

 

Acampamento Shalon 
    

Valor: R$110,00  
 Inscrições: (43)9921-9339 –Júlio  

 

Email: juliocesareuro@hotmail.com  
    

http://homensdehonra-londrina.blogspot.com/    
    

 

 
11- ALTEVIR PAIXÃO 
12- MARCELO FERNANDES 

 
                                                 ♥ Pelos  congressos de homens e JNI; 
                                                    ♥ Pelas ministérios e liderança; 
                                                    ♥ Pelos finanças da igreja. 
 

No dia 30/10, os homens se reuniram na casa do Júlio 
para ouvir um palavra e apreciar uma boa comida feita 
pelas queridas irmãs Cida Aquino e Judite. Quem 
compareceu com certeza não se arrependeu.   

DOAÇÕES DE LIVROSDOAÇÕES DE LIVROSDOAÇÕES DE LIVROSDOAÇÕES DE LIVROS    
 

A EBD está realizando uma campanha de 
doações de livros infantis para a criação 

de uma biblioteca.  
Entregar para a Sheila ou 

Ana Paula.  
 

 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XI     nº 45     07/11/2010 

07   de  novembro   de   2010 
Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:   
3.  Oração:   
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração:  Rev. Jeomakson Evangelista 
6. Boas vindas:   
7. Especiais 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

Em uma fábrica de tecidos, onde funcionavam teares 
muito complicados, havia uma placa que dizia: "Se os fios 
se emaranharem, chame o supervisor". Recentemente 
aconteceu o seguinte: os fios do tear de uma operária 
muito dedicada e hábil se enrolaram. Imediatamente ela 
tentou desenredá-los, mas seus esforços somente 
tornavam maior a confusão. Finalmente, cansada e mal 
humorada, ela pediu ajuda ao supervisor. "Você mesma 
já tentou separar os fios?", perguntou ele. – "Sim". – "Por 
que você não me chamou, conforme a norma?" – "Fiz o 
melhor que pude", respondeu ela. – "Lembre-se, ‘o 
melhor' em tal caso é me chamar! "Quantas pessoas 
neste mundo se assemelham a essa mulher! Elas são 
honestas, corajosas e trabalhadoras. Elas enfrentam a 
vida com determinação. Gostaríamos de resolver tudo 
sozinho, dar conta dos problemas, pois não nos agrada 
pedir ajuda aos outros. Esforçamo-nos para encontrar a 
própria solução. Mas, todos os esforços são em vão. No 
final, ficamos totalmente desanimados. Muitas vezes, as 
circunstâncias acabam se tornando tão difíceis que não 
conseguimos mais nos desvencilhar sozinhos dos 
problemas. Quantas vezes um médico já teve de dizer a 
um paciente: "Mas, porque você não veio antes?"Quando 
alguém se encontra em tal situação, a única solução é ir 
ao Senhor Jesus e invocá-lO. Ele é a resposta a todos os 
nossos problemas e às muitas confusões provocadas 
pelo pecado. Sem Ele não podemos fazer nada – nem 
para nós mesmos, nem para outros. Jesus Cristo diz: "...o "...o "...o "...o 
que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora" (Jo que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora" (Jo que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora" (Jo que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora" (Jo 
6.37).6.37).6.37).6.37).  

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

    

MANSIDÃO 
 Mansidão é uma das qualidades do fruto do 
Espírito. (Gl.5:23).  Mansidão é uma das evidências da 
inteira santificação. Somente os que são cheios  do 
Espírito  Santo podem ter um temperamento controlado 
nas adversidades. Mansos não são aqueles que não 
reagem, que, tudo agüentam, passivamente. Mansos são 
aqueles que controlam a ira, não guardando o rancor, 
assim: "Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre 
a vossa ira". (Ef 4:26). Mansidão é controle da força do 
"ego" pelo agir maravilhoso do Espírito Santo. (Gal 2.20) 
"Já estou crucificado com Cristo; e vivo não mais eu, mas 
Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo
-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou 
a si mesmo por mim". Moisés era o mais manso dos 
homens quando se tratava de injúrias contra ele, 
conforme Nm 12:3: "E era o varão Moisés mui manso, 
mais de que todos os homens que havia sobre a terra", 
mas sua ira queimava como fogo contra a irreverência 
para com Deus. Procure ser um cristão sincero, humilde e 
manso de coração, como Jesus mesmo nos deu o Seu 
exemplo, no meio de uma geração incrédula, imoral, 
injusta e perversa, como "sal e luz" deste mundo, como 
está escrito: "Vós sois o sal da terra; e se o sal for 
insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta 
senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma 
cidade edificada sobre um monte; nem se acende uma 
candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, 
e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça 
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus". 
Mt 5:13-16. 

    
    

    
    

    
    

“ O caráter não é formado em meio as grandes 
provações, nestes momentos ele é demonstrado” 
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No Salmo 50.15 lemos a 
maravilhosa promessa de Deus: 
"...invoca-me no dia da angústia: 

eu te livrarei, e tu me  
glorificarás." 


