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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082 ) 

 

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 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

   “Nas nossas vidas diárias, devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas a gratidão é que nos faz felizes.”  Albert Clarke  

                           
 
                           
         

                                            
 
 
                             
 
 

                                              10  a 16 de novembro 
 
09– CLAUDIO MOUTINHO 
11- ALTEVIR PAIXÃO 
12- MARCELO FERNANDES 
12- GABRIELLY ABUCCI SOUZA 
16- CLOVIS SERGIO LUCAS 

A família nazarena cresceu!!. No domingo passado (3) 
foram recebidos como membros  Terezinha, Naylla e 
Matheus Abucci Souza e Carolina Duarte. Sejam bem 
vindos!!             

 O Dia de Ação de Graças ,  conhec ido 
em inglês como Thanksgiving Day, é um feriado celebrado 
nos Estados Unidos e no Canadá, observado como um dia de 
gratidão, geralmente a Deus, pelos bons acontecimentos ocor-
ridos durante o ano. Os primeiros Dias de Ação de Graças 
celebrado na quarta quinta-feira de novembro, na Nova Ingla-
terra eram festivais em agradecimento às boas colheitas anu-
ais. Por esta razão, o Dia de Ação de Graças é festejado no 
outono, após a colheita ter sido recolhida. Tanto nos Estados 
Unidos quanto no Canadá, o Dia de Ação de Graças é geral-
mente um dia em que as pessoas utilizam o tempo livre para 
ficar com a família, fazendo grandes reuniões e jantares famili-
ares. É também um dia em que muitas pessoas dedicam seu 
tempo para pensamentos re l ig iosos ,  cu l tos 
na igreja e orações. O principal prato típico do Dia de Ação de 
Graças, geralmente, é peru, o que dá ao Dia de Ação de Gra-
ças o apelido de "Dia do Peru". No Brasil, o presidente Gaspar 
Dutra instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças, através da 
lei 787, de 27 de agosto de 1947, por sugestão do embaixa-
dor Joaquim Nabuco, entusiasmado com as comemorações 
que vira em 1909, na Catedral de São Patrício, quando embai-
xador em Washington. Em 1966, a lei 5110 estabeleceu que a 
comemoração de Ação de Graças se daria na quarta quinta-
feira de novembro.                               Extraído do Wikipedia 

   

  07 - CHÁ NATALINO—MULHERES ÀS 14:30 
13 - JANTAR ELEGANTE—CASAIS ÀS 20h 
15 -  REUNIÃO ANUAL DA IGREJA ÀS 9h 

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_clarke/
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feriado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ora%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Piru_do_venon_%C3%A9_enorme(ave)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eurico_Gaspar_Dutra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eurico_Gaspar_Dutra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Nabuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.


                                               Ao longo da nossa história de mais de 100 anos, 

nazarenos têm feito discípulos de Cristo nas nações por 

meio de oferta de sacrifício. Essas ofertas foram sempre 

uma resposta de gratidão a Deus por sua fidelidade. Na 

verdade, antes de se tornar o tema da oferta deste ano, 

generosidade ilimitada definiu nossa doação. A principal 

fonte de financiamento para a obra de Deus em nosso 

mundo tem sido as ofertas alçadas pelo Povo de Deus. So-

mos gratos pela maneira que sustentam nazarenos local, 

distrital, educacional e ministérios em todo o mundo. Nosso 

povo expressa seus agradecimentos anualmente através da 

igreja mundial na oferta de Ação de Graças e as ofertas de 

Páscoa para a evangelização do mundo, além de ênfases 

na fé e nas promessa a nível da igreja local. Este ano há 

oportunidades sem precedentes para expandir o alcance 

das missões nazarenas. A Oferta de Ação de Graças vai 

capacitar novas iniciativas para o evangelismo, plantação 

de igrejas, e fazer discípulos. O tema bíblico da generosida-

de ilimitada nos lembra que "quem semeia com fartura, 

também colherá fartamente" (2 Coríntios 9:6). A generosi-

dade é um princípio bíblico que reflete o amor e a miseri-

córdia de Deus para nós através de Seu Filho, Jesus Cristo. 

É também uma característica da mordomia bíblica que 

quanto mais semear, maior será a colheita. Finalmente, a 

generosidade é uma escolha que fazemos quando temos 

sido abençoados com os meios para dar a volta a Deus, 

mesmo quando essa quantidade é menor do que gostaría-

mos. Generosidade ilimitada é mais do que apenas um te-

ma para esta oferta especial. A doação de nazarenos ao 

redor do mundo é:  

 Uma expressão de adoração.  

 Um ato de obediência alegre.  

 Uma declaração de fé. 

 Um testemunho de agradecimento pelo amor e cuidado 

de Deus. 

 Um compromisso com a parceria com Deus em Sua obra 

na Terra.  

  Um estouro de corações que foram transformadas por 

Sua graça. Estamos em oração por um derramamento 

mundial de generosidade ilimitada. O apóstolo Paulo escre-

veu: "Deus é capaz de fazer toda a graça para você, para 

que em todas as coisas em todos os tempos, tendo tudo o 

que você precisa, você vai abundar em toda boa obra. (2 

Coríntios 9:08) "   

               

ESPERANDO EM DEUS 

“Esperei com paciência no SENHOR, e Ele se in-
clinou para mim, e ouviu o meu clamor.” Salmo 
40: 1 

  Estamos vivendo no século da velocidade, na 
era da  “pós-modernidade”, queremos tudo para 
"ontem”, surgiram os: café expresso, lava rápido, fast-
food, sedex, caixa eletrônico, internet, avião supersôni-
co, trem bala, autoestrada e tantos outros recursos, 
que a longa espera de outrora, transformou-se no aten-
dimento instantâneo. Muitos de nós estão querendo de 
Deus respostas rápidas, dentro do cronograma por nós 
traçado e sem paciência para esperar Deus agir no seu 
tempo e dentro da sua vontade soberana. A impaciên-
cia vai causando estragos irreparáveis, pois muitas 
vezes cansamo-nos de esperar em Deus e acabamos 
tomando decisões erradas, com consequências ines-
peradas e sem possibilidade de conserto. O salmista e 
rei Davi, deixou-nos um exemplo de procedimento que 
devemos ter: “Esperar com paciência no Senhor”, ou 
seja, não só esperar em Deus, mas saber esperar com 
paciência. Paciência é: “qualidade daquele que espera 
com tranquilidade”. Com a alma em tranquilidade, au-
menta a nossa capacidade de tomar decisões acerta-
das, que estejam sob a firme e infalível vontade de 
Deus e Ele tem o tempo certo para atuar e o tempo de 
Deus é o melhor para nós, pois Ele não falha; quando 
vivemos em obediência a sua Palavra, podemos ter a 
plena convicção de que a resposta dEle chegará no 
momento exato. Vivamos, sempre ESPERANDO EM 
DEUS. 

                                           Tenha uma boa semana; 
                                                           Rev. Eloi Moutinho 

 

10 de novembro de 2013 

 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas   

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


