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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 

  CHAMADOS PARA OBEDECER  
Deus é um Deus de promessas. E, nós, como Seus filhos, temos o 

direito e uma herança em Cristo Jesus para receber todas as pro-

messas contidas em Sua Palavra. Porém, as promessas só se 

cumprem na vida daqueles que decidem obedecer. A palavra obe-

decer, na Bíblia, muitas vezes vem expressa em palavras como 

seguir, ouvir, escutar. Todo obediente prospera, porque ele é um 

cumpridor, executor. “Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o 

bem desta terra;”... (Is 1:19). Todas as vezes que obedecemos à 

Palavra de Deus usufruímos o cumprimento dessas promessas em 

nossas vidas. Em vários textos da Bíblia, encontramos a chamada 

de Deus para os Seus filhos: obediência.  

 

A mulher deve obedecer ao marido: “Semelhantemente vós, mulhe-

res, sede submissas a vossos maridos; para que também, se alguns 

deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo proce-

dimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta, em te-

mor.” (I Pe 3:1,2). A mulher que obedece ao marido se submetendo ao 

que a Palavra lhe propõe como esposa, tem a promessa de que, atra-

vés do seu testemunho, verá o seu marido servindo ao Senhor.  

 

 Os filhos devem obedecer aos pais: “Vós, filhos, sede obedientes a 
vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe 
(que é o primeiro mandamento com promessa), para que te vá bem, e 
sejas de longa vida sobre a terra.” (Ef 6:1-3). O filho que é obediente 
aos pais tem vida longa na Terra e tudo o que faz, prospera.  

 

Os servos devem obedecer aos seus senhores: “Vós, servos, obede-

cei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na since-

ridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, 

como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo 

de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Se-

nhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um, seja escravo, 

seja livre, receberá do Senhor todo bem que fizer.” (Ef 6:5-8). O servo 

(funcionário) que obedece ao seu senhor (patrão ou chefe) é honrado.  

 Obedecer em tudo não significa que você não tenha mais o direito de 

expressão. Quando o questionamento não está pautado na rebeldia, na 

insubmissão, na contenda, não é desobediência, mas esclarecimento, 

para que os passos possam ser dados seguramente. 

Precisamos treinar a nossa obediência. Obedecer fala de compromisso. 

Quando decidimos obedecer ao Senhor, cumprimos a Sua Palavra e 

Ele cumpre em nossas vidas todas as Suas promessas. 

 

TEMA: Em Jesus somos mais que 

vencedores 

DATA: 13 a 16 de julho de 2011 

HORÁRIO: 13h30 às 17h30 

IDADE: 04 e 11 anos 

Obs.: Haverá turma especial para mães. 

Vagas Limitadas 

 

12 - RENATA KALINE LEANDRO DA SILVA 

13 - LUIZ GONZAGA OLIVEIRA 

14 - DELBLA DE JESUS SOUZA 

“Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o Dia de Cristo Jesus.” Filip. 1:6  

 

 

 

 
 

30 de julho - Jantar na Chácara Nazarena 

com a presença da Pastora Nélcia  

CONVITE: R$ 10,00 

Pegue o seu com a Judite 

SERÁ PERMITIDO LEVAR VISITANTES 

 

 

Dia 14 de julho, o coral volta a ensaiar 
com força total para a cantata de natal.  

Venha participar!! 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg
http://estudosbiblicos.spaceblog.com.br/60492/CHAMADOS-PARA-OBEDECER/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 27  10/07/2011 

10 de julho de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:   

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

10.  Oração de Encerramento 

 
 

PIPOCA OU PIRUÁ? 
 
A transformação do milho duro em pipoca macia é símbo-
lo da grande transformação por que devem passar os 

homens para que eles venham a ser o 
que devem ser. O milho de pipoca não 
é aquilo o que deve ser. Ele deve ser 
aquilo que acontece depois do estouro. 
O milho de pipoca somos nós: duros, 
quebra-dentes, impróprios para comer. 
Mas a transformação só acontece pelo 

poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, 
continua a ser milho de pipoca, para sempre. Assim a-
contece com a gente. As grandes transformações aconte-
cem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo 
fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de 
uma mesmice e uma dureza assombrosas. Só elas não 
percebem. Acham que é o seu jeito de ser. Mas, de re-
pente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança 
numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser o 
fogo de fora: perder um amor, perder um filho, ficar doen-
te, perder o emprego, ficar pobre. Pode ser o fogo de 
dentro: pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos 
cujas causas ignoramos. Sem fogo, o sofrimento diminui. 
E com isso a possibilidade da grande transformação. 
Pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada 
vez mais quente, pensa que a sua hora chegou: vai mor-
rer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela 
não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar 
a transformação que está sendo pre-
parada. Aí, sem aviso prévio, pelo 
poder do fogo a grande transformação 
acontece: Bum! Piruá é o milho de 
pipoca que se recusa a estourar. São 
como aquelas pessoas que, por mais 
que o fogo esquente se recusam a 
mudar. Elas acham que não pode existir coisas mais ma-
ravilhosas do que o jeito delas serem. A sua presunção e 
o medo são a dura casca que não estoura. O destino 
delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão se 
transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria a 
ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo 
da panela ficam os piruás que não servem para nada. 
Seu destino é o lixo. 
 
E você, o que é? Uma pipoca estourada ou um piruá?  

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

                                O TAMANHO DO SEU DEUS 

O que seria mais importante para você? O tamanho da sua 
fé ou do seu Deus? Há algumas pessoas que julgam que, se 
tivessem uma fé grande, podem conseguir o que quiserem. 
Mas é interessante notar que a Palavra de Deus enfoca que 
o importante não é o tamanho da fé, e sim o tamanho do 
Deus em quem cremos. “Dá, pois, ao teu servo coração 
compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemen-
te discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a 
este grande povo?” (I Reis 3:9). Este texto relaciona-se com 
o sonho de Salomão. Ele era filho de Davi, o grande rei de 
Israel, e herdou o seu trono. A primeira noite em que ele 

dormiu no quarto do palácio foi muito difícil. Sentia terrivel-
mente o peso da responsabilidade de substituir o pai. Deus 
manifestou-se a ele, dizendo: “Pede-me o que queres que eu 
te dê”. Se há uma frase que não tem limites, é esta frase, 
porque quem está dizendo é Deus, o criador dos céus, da 
terra; aquele que tem o controle de todas as coisas, que, 
com sua palavra traz a existência as coisas que não existem. 
É este Deus que tem todo poder e autoridade, entra no quar-
to daquele jovem rei com coração agitado e lhe diz: pede-me 
o que queres que eu te dê. Você pode imaginar o que é 

Deus entrar na sala de sua casa? Entrar no seu quarto e 
dizer: pede-me o que quiseres. O que pediria? Se fosse co-
migo, a minha lista de pedidos seria bastante longa. Mas o 
que me impressiona neste texto é que ele enfoca o tamanho 
do nosso Deus. Eu gosto de pensar em um Deus que é gran-
de, porque somente um Deus grande ou um grande Deus 
poderia fazer a proposta que ele fez a este jovem rei: pede-
me tudo o que queres! Eu sempre fico imaginando o tama-
nho deste Deus, na sua grandeza, e seus recursos, ele é 
Todo-Poderoso, ele é chamado na Bíblia de onipotente. Não 
há limites para Deus, os seus recursos são inesgotáveis. O 
importante para você não é o tamanho de sua fé, o importan-
te para você é o tamanho do seu Deus. Abra a sua alma e 
comece esse dia com um coração novo. Com sonhos novos. 
Deus está dizendo particularmente para você: pede-me o 
que queres que eu te dê. Qual é o seu pedido?                   

Qual é a sua necessidade hoje? 

Pr. Aguiar Valvassoura—Campinas/SP 


