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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. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

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 

 

 

13 - IRANY DE SOUZA MAGALHÃES 

15 - PEDRO JOSÉ MARTINS 

 

 

 

  
  

Culto Distrital—Campanha de Santidade 

Dia 25 de setembro 

Jantar Missionário - 03 de outubro (Restaurante Surubim) 

 

Um culto feito por  

crianças para crianças 

e adultos... 

Dia: 15 de outubro 

Horário: 19h 

 

"O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos." (Oliver Wendall) 

 
29 de outubro 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 40   09/10/2011 

09 de outubro 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. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

 Criança diz cada uma... 

O autor e conferencista Leo Buscaglia certa ocasi-
ão falou de um concurso em que tinha sido convi-
dado como jurado.  O objetivo era escolher a crian-
ça mais cuidadosa.  
 

Eis alguns dos vencedores:  
1. Um garoto de 4 anos tinha um vizinho idoso ao lado, cuja 

esposa havia falecido recentemente. Ao vê-lo chorar, o menino 
foi para o quintal dele, e simplesmente sentou-se em seu colo. 
Quando a mãe perguntou a ele o que havia dito ao velhinho, ele 

respondeu:  
- Nada. Só o ajudei a chorar.  
2. Os alunos da professora de primeira série Debbie Moon esta-

vam examinando uma foto de família. Uma das crianças da foto 
tinha os cabelos de cor bem diferente dos demais. Alguém logo 
sugeriu  que essa criança tivesse sido adotada. Logo uma meni-

na falou:  
- Sei tudo sobre adoção, porque eu fui adotada. Logo outro alu-
no perguntou-lhe:  

- O que significa "ser adotado"?  
- Significa - disse a menina - que você cresceu no coração de 
sua mãe, e não na barriga!  

3. Sempre que estou decepcionado com meu lugar na vida, eu 
paro e penso no pequeno Jamie Scott.  Jamie estava disputando 
um papel na peça da escola. Sua mãe me disse que tinha procu-

rado preparar seu coração, mas ela temia que ele não fosse 
escolhido. No dia em que os papéis foram escolhidos, eu fui com 
ela para buscá-lo na escola. Jamie correu para a mãe, com os 

olhos brilhando de orgulho e emoção:  
- Adivinha o que, mãe!  E disse aquelas palavras que continuari-
am a ser uma lição para mim: - Eu fui escolhido para bater pal-

mas e espalhar a alegria! 
4. Num frio dia de Dezembro, alguns anos atrás, um rapazinho 
de cerca de 10 anos, descalço,  estava em pé em frente a uma 

loja de sapatos, olhando a vitrine e tremendo de frio.  Uma se-
nhora se aproximou do rapaz e disse:  
- Você está com pensamento tão profundo, olhando essa vitrine! 

- Eu estava pedindo a Deus para me dar um par de sapatos - 
respondeu o garoto... A senhora tomou-o pela mão, entrou na 
loja e pediu ao atendente para dar meia dúzia de  pares de mei-

as para o menino. Ela também perguntou se poderia conseguir-
lhe uma bacia  com água e uma toalha. O balconista rapidamen-
te atendeu-a e ela levou o garoto para a  parte detrás da loja e, 

tirando as luvas, se ajoelhou e lavou seus pés pequenos e secou
-os com a toalha..Nesse meio tempo, o empregado havia trazido 
as meias. Calçando-as nos pés do garoto, ela  também comprou

-lhe um par de sapatos. Ela amarrou os outros pares de meias e 
entregou-lhe. Deu um tapinha carinhoso em sua  cabeça e disse:  
- Sem dúvida, vai ser mais confortável agora.  Como ela logo se 

virou para ir, o garoto segurou-lhe a mão, olhou seu rosto direta-
mente,  com lágrimas nos olhos e perguntou:   
- Você é a mulher de Deus?  

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

 

O Senhor Não Falhará — Eu Confiarei Sempre 

“Mas eu confio em ti, ó Senhor; e digo: Tu és o meu Deus” 

(Salmos 31:14). 

 

 Um poeta e um artista examinavam, juntos, uma 

pintura de Poussin, retratando a cura dos dois cegos de 

Jericó. O artista perguntou: “O que lhe parece a coisa mais 

notável nesta pintura?” O poeta respondeu: “Tudo na pintu-

ra é excelente. A forma dada a Cristo, as pessoas agrupa-

das, a expressão dos rostos, tudo”. O artista pareceu achar 

o toque mais importante em outro lugar. Apontando para os 

degraus de uma casa no canto da tela, ele disse: “Você vê 

uma bengala descartada ali?” “Sim, mas o que isso signifi-

ca?” “Meu amigo, um cego estava sentado naqueles de-

graus, com a bengala na mão. Mas quando ele ouviu que 

Cristo se aproximava, estava tão certo que seria curado que 

ele deixa sua bengala jogada lá, pois, cria que não precisa-

ria mais dela. Ele apressou-se em direção ao Senhor como 

se já pudesse ver.” Como seria bom se todos nós tivésse-

mos a fé daquele cego! Deixaríamos de nos queixar de tu-

do, confiaríamos mais nas promessas de Deus, entendería-

mos que tudo é possível para o Senhor e que a nossa bên-

ção viria a qualquer momento. Não haveria tanta angústia e 

as aflições que experimentamos seriam muito menores. 

Confiar no Senhor não é apenas lhe pedir coisas, mas crer, 

de antemão, que seremos atendidos naquilo que for melhor 

para nós. 
 

Crer é saber esperar, é receber um não da mesma forma 

que recebemos um sim, é caminhar em direção ao nosso 

sonho mesmo antes de vê-lo concretizado. 
 

Crer é agradecer ao Senhor por Seus cuidados, por Sua 

amizade, por Sua mão estendida toda vez que tropeçamos, 

mesmo que isso nos passe despercebido. 

 

O Senhor não falhará jamais. Eu creio. Crerei sempre! 

 

Extraído de: http://estudoscristaos.com/ 


