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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) 

    

 

 

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 

    “Aquele que perde dinheiro, perde muito; aquele que perde um amigo, perde mais; aquele que perde a fé, perde tudo.” 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

11 - EDSON ROBERTO DEVERGENES 
15 - SAMUEL ALVES MOUTINHO 

15 - LETÍCIA AYUMI 
15 - LEONARDO GARCIA GONÇALVES 
15 - BRUNO CARNELOS ZANGIROLAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ÁLISON ANTUNES 

NA ESCOLA DOMINICAL VOCÊ E SUA FAMÍLIA SÃO EDIFI-

CADOS PARA UMA VIDA PLENA COM DEUS. FREQUENTE 

TODOS OS DOMINGOS AS 9h. 

Troque sua simples manhã de domingo por 
uma manhã de domingo com Deus. Clas-

ses para todas as idades. 

Venha participar!!! 

 

FAMÍLIAS PRECISAM DE VOCÊ! 

Como você pode contribuir??? 

Com alimentos não perecíveis, 

produtos de higiene e limpeza ou ofertando em 

dinheiro. PEGUE SEU ENVELOPE NA RECEPÇÃO. 



 
 

  
. Há muito tempo atrás, um casal de velhinhos que não ti-
nham filhos, morava em uma casinha humilde de madeira, 
tinham uma vida muito tranquila, alegre, e ambos se ama-
vam muito. Eram felizes. Até que um dia... Aconteceu um 
acidente com a senhora. Ela estava trabalhando em sua casa 
quando começa a pegar fogo na cozinha e as chamas atingem 
todo o seu corpo. O esposo acorda assustado com os gritos e 
vai a sua procura,  quando a vê coberta pelas chamas e ime-
diatamente tenta ajudá-la. O fogo também atinge seus bra-
ços e, mesmo em chamas,  consegue apagar o fogo. Quando 
chegaram os bombeiros já não havia muito da casa, apenas 
uma parte, toda destruída. Levaram rapidamente o casal 
para o hospital mais próximo, onde foram internados em 
estado grave.Após algum tempo aquele senhor menos atingi-
do pelo fogo saiu da UTI e foi ao encontro de sua amada. 
Ainda em seu leito a senhora toda queimada, pensava em 
não viver mais, pois estava toda deformada, queimara todo o 
seu rosto. Chegando ao quarto de sua senhora, ela foi falan-
do: -Tudo bem com você meu amor? -Sim, respondeu ele, 
pena que o fogo atingiu os meus olhos e não posso mais en-
xergar, mas fique tranqüila amor que sua beleza está gravada 
em meu coração para sempre. Então triste pelo esposo, a 
senhora pensou consigo mesma: "Como Deus é bom, vendo 
tudo o que aconteceu a meu marido, tirou-lhe a  visão para 
que não presencie esta deformação em mim. Obrigado Se-
nhor!" Passado algum tempo e recuperados milagrosamente, 
voltaram para uma nova casa, onde ela fazia tudo para o seu 
querido e amado esposo, e ele agradecido por tanto amor, 
afeto e carinho, todos os dias dizia-lhe: -COMO EU TE AMO. 
Você é linda demais. Saiba que você é e será sempre, a mu-
lher da minha vida! E assim viveram mais  20 anos até que a 
senhora veio a falecer. No dia de seu enterro,  quando todos 
se despediam da bondosa senhora, veio aquele marido com 
os olhos em lágrimas, sem seus óculos escuros e com sua 
bengala nas mãos. Chegou perto do caixão, beijou o rosto 
acariciando sua amada, disse em um tom apaixonante: -
"Como você é linda meu amor, eu te amo muito". Ouvindo e 
vendo aquela cena um amigo que esta ao seu lado perguntou 
se o que tinha acontecido era milagre. Pois parecia que o 
velhinho parecia enxergar sua amada. O velhinho olhando 
nos olhos do amigo, apenas falou com as lágrimas rolando 
quente em sua face: -Nunca estive cego, apenas fingia, pois 
quando vi minha amada esposa toda queimada e deformada, 
sabia que seria duro para ela continuar vivendo daquela ma-
neira. Foram os 20 anos mais felizes de minha vida. E emo-
cionou a todos os que ali estavam presentes. Na vida temos 
de provar que amamos! Muitas vezes de uma forma difícil E, 
para sermos felizes, temos de fechar os olhos para muitas 
coisas, mas o importante é que se faça única e intensamente 
com AMOR! 

Nosso Privilégio  

 
 
 

"E Deus falou todas estas palavras: 'Eu sou o Senhor, 
o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravi-

dão.'" (Êxodo 20:1-2) 

 
Antes de o Senhor dar o primeiro dos Dez Manda-
mentos a Moisés, Ele ofereceu uma lembrança do 
que fez pelo Seu povo, os israelitas. Ele dizia: 
"Lembre-se: eu lhes tirei do Egito. Vocês foram 
escravos lá. Vocês estavam reduzidos à escravidão 
amarga. Vocês estavam na miséria. Vocês clama-
ram, e eu mandei um libertador, Moisés. Ele lhes 
livrou da terra da opressão e da escravidão. Lem-
brem-se que eu fiz isso por vocês." Da mesma for-
ma, vivíamos sob o poder do pecado, estávamos 
diante de uma eternidade sem Cristo e um julga-
mento certo. Mas Deus, em Sua grande misericór-
dia, nos amou e estendeu Sua mão para nós. E 
quando colocamos nossa fé n'Ele através de Seu 
Filho, Jesus Cristo, Ele nos perdoou de todos os 
pecados, mesmo os que ainda não havíamos come-
tido. Deus estava dizendo aos israelitas: "Antes de 
dizer o que quero que vocês façam por mim, quero 
lhes lembrar do que eu fiz por vocês." O mesmo 
princípio é verdadeiro para nós. Deus nos diz: 
"Antes de dar-lhes as minhas leis e normas, quero 
lhes lembrar do que tenho feito para cada um de 
vocês." Então se eu realmente aprecio o que Deus 
fez por mim, deve ser um privilégio e prazer pro-
curar viver uma vida que agrade a Ele. Não porque 
devo, mas porque desejo isso. Como 1 João 4:19 
nos lembra: "Nós amamos porque Ele nos amou 
primeiro." Nossa obediência aos mandamentos de 
Deus deve ser fruto do nosso amor. 

 Extraído: Devocionais diários 
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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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ORDEM  DO  CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/01/nosso-privilegio.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/20
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/4/19

