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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) 

   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:  

 
 

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 

                 “Antes de pedir algo, entenda a diferença de: querer, merecer e precisar”. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

10 - NATALIA C. GARCIA 

11 - ELIZABETH SANTOS PORTO 

12 - ANDRÉA PATRÍCIA DE MÂNTOVA 

12 - SANDRA ADRIANA RODRIGUES 

15 - LUCIANA M. BRENE MARTINS 

16 - JOÃO AUGUSTO C. SALLES 

No dia 23 às 14h, os professores e voluntá-

rios que gostariam de ajudar 

no ministério da escola domi-

nical estão convidados para 

participarem da reunião dos 

professores. 

 

  Dia 16/2 - (Sábado) 
 

Não esquecer... 

Reunião com a  

liderança dos  

ministérios às 14h . 

 

 

No dia 3, Gilialdo, Mariana, Daniel e Mário receberam 
licença de ministros distritais.  

Também foram 

recebidos co-
mo membros  
a família de 
Ernesto e a 

Eisângela. 
 

 

Tomou posse a 
nova junta da 

igreja. 
 
 

 
 

Fotos: Leonice Mattos 

         Valdirene de Mattos 

Oferta de Alabastro - Dia 17 de Fevereiro  
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 Há momentos na vida em que somos 

pássaros. Queremos voar, mas nossas asas são 
curtas e não nos permitem chegar além do ho-

rizonte. O que podemos está sempre aquém do 

que desejamos. Há momentos na vida em que 
temos longas asas. Pode-

mos alçar extensos voos, 
mas nossos limites são 

determinados pelo peso 
das bagagens que a vida 

nos dá. São malas que 
atendem por diversos no-

mes: Bom senso, juízo, medo. Há os que se 

livram de seu peso e conseguem voar muito 
alto. Alguns atingem destinos fantásticos; mui-

tos conhecem o sabor do desastre. Mas há mo-
mentos na vida em que deixamos de voar. É 

quando nos tornamos árvores, quando nos per-
cebemos enraizados a terra, presos no espaço 

e no tempo. Não nos 
damos conta desta mu-

dança, que nos tira as 

asas e nos empresta 
galhos e ramos. Apenas 

descobrimos que somos 
assim. Mas quando dei-

xamos de procurar a 
luz, ou desistimos de cavar em busca de ener-

gia, paramos de crescer. Mas não há árvores 
assim. As árvores perseguem seu destino, que 

é crescer e se alimentar. Assim como há pássa-

ros que só buscam voar. Saber o momento do 
voo ou o instante de se enraizar é a grande sa-

bedoria humana.  Saber viver intensamente o 
momento de polinizar as flores, ou o momento 

de deixar ao vento e a chuva que espalhem 
nossas sementes, eis o destino da vida. Se vo-

cê é pássaro, voe em busca de seu sonho. 
  Se você se descobriu árvore, cresça o 

mais alto que puder e deixe a terra cuidar de 

suas sementes. 
                                                  Extraído 

 

DEUS TUDO VÊ 

É um pouco difícil imaginar que alguém consiga ver todas as 
coisas que acontecem no mundo, o tempo todo, conhecer todas 
as pessoas, saber o que há na mente e no coração de cada uma 
delas. Mas a Palavra nos diz: “Os olhos do Senhor estão em 
toda parte, observando atentamente os maus e os bons.” Pv 15:3 
Podemos citar vários exemplos na Bíblia em que Deus estava 
presente quando pessoas pecaram, ou fizeram algo que agradou 
o coração de Deus. Uma história que nos mostra um pouco de 
como Deus age é a de José. Filho preferido de seu pai, José foi 
vendido pelos seus irmãos que, por sua vez disseram que o ca-
çula havia sido devorado por um animal. Deus conhecia exata-
mente o que havia no coração de cada um dos irmãos de José e 
sabia a intenção deles. José era fiel e temente a Deus, Ele não 
poderia ter impedido que tal acontecimento ocorresse? Poderia. 
A questão é que Deus queria utilizar essa situação para honrar a 
José, mostrar a todos que o seu Deus era real e, a cima de tudo 
que o Seu nome fosse glorificado. Deus viu o coração de José e 
esteve com ele em todos os momentos. “O Senhor estava com 
José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do 
seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava 
com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agra-
dou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar 
deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuí-
a.” Gn 39:2-4 José passou por várias situações em que foi reco-
nhecido, foi mal falado, julgado de forma errada e, além disso, 
também foi preso, mas apesar de tudo foi fiel até o fim. E Deus 
viu. Após muitos anos, alguns de lutas outros bem agradáveis 
José foi nomeado governador do Egito e por alguns motivos seu 
irmão foram buscar ajuda no Egito. Mal sabiam eles que seu 
irmão caçula era o governador. Num primeiro momento acharam 
que seriam castigados pelo que haviam feito com José, porém 
José os amou e deixou que o nome de Deus fosse glorificado. As 
vezes temos a impressão de que Deus é severo e castiga, mas 
pelo contrário, Ele nos ama e quer apenas que Seu nome seja 
glorificado em nossas vidas.  Deus vê todas as coisas e também 
conhece nosso coração. Que possamos ser fies a Ele em todas 
as situações e, que Seu nome possa ser glorificado através de 
nossas vidas. Quero desafiá-lo a ler a história de José e observar 
que Deus viu a fidelidade de seu servo e por isso, o abençoou. 
Deus tudo vê, é amor, misericordioso, mas não se esqueça que 
Ele também é justo. 

Rev. Aguiar Valvassoura 

 10 de fevereiro 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 
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