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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) 

 

 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 

 

 

 

 

 

13 - ANTONIO CARLOS FERREIRA 
18 - BALBINA DE OLIVEIRA SOUZA 
 

40 dias de oração  
Acontece no horário das 6:00 - 6-

6:30. Após esse horário a igreja 

permanece aberta até às 8:00 para 

orações e atendimento pastoral.  

Inscrições pelo telefone: 3341-7083 ou pessoal-

mente com Dalcimar ou Mariana. 

Valor: R$ 10,00.  

Participação de Agências Missionárias e do Secre-

tário do MNI - Pr. Ricardo Bueno e esposa. 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ALMOÇO DE DOMINGO - EBD 
No próximo domingo, dia 18,  o Ministério 

da Escola Dominical está  

organizando um  almoço 

especial e para participar, 

basta trazer uma lasanha. 

Nesse dia será comemorado o dia da escola 

dominical.  

Venha e traga sua família!! 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 36   11/09/2011 

11 de setembro 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. Dízimos e Ofertas  

8.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

 
 

 
 

Se você colocar um falcão em um cer-
cado de um metro quadrado e inteira-

mente aberto em cima ele se tornará 
um prisioneiro, apesar de sua habilida-

de para o voo. A razão é que um falcão 
sempre começa seu vôo com uma pe-

quena corrida em terra. Sem espaço 
para correr, nem mesmo tentará voar e 

permanecerá um prisioneiro pelo resto 
da vida, nessa pequena cadeia sem 

teto. 
 

O morcego, criatura notavel-
mente ágil no ar, não pode sair 

de um lugar nivelado. Se for 
colocado em um piso comple-

mente plano tudo que ele con-
seguirá fazer é andar de forma 

confusa, dolorosa, procurando 
alguma ligeira elevação de 

onde possa se lançar. 
 

Um zangão, se cair em um pote aberto ficará lá até morrer 
ou ser removido. Ele não vê a saída no alto, por isso, persis-

te em tentar sair pelos lados,próximo ao fundo. Procurará 

uma maneira de sair onde não 
existe nenhuma, até que se 

destrua completamente de 
tanto atirar-se contra as pare-

des do vidro. 
 

Existem pessoas como o fal-
cão, o morcego e o zangão: 

-atiram-se obstinadamente 
contra os obstáculos,sem perceber que a saída está logo 

acima. Se você está como um zangão, um morcego ou um 
falcão, cercado de problemas por todos os lados, mas olhe 

para cima e lá estará DEUS: à distância apenas de uma 
oração! 

                         
 

 Colaboração: Jaime Oliveira 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

 
 

 

 

OS ESPINHOS DA CARNE 

 II Cor. 12:7-8 

 

Por que Deus permite espinhos na carne do cristão? Deus sabe como 

equilibrar nossa vida. Se tivermos apenas benção, poderemos nos tornar 

orgulhosos.  A experiência maravilhosa de Paulo no céu poderia ter 

arruinado seu ministério na terra. Deus permitiu que Satanás o esbofete-

asse, a fim de evitar que se tornasse orgulhoso. Porque sofremos? Por 

sermos simplesmente humanos. Nosso corpo muda à medida que enve-

lhecemos e nos tornamos mais vulneráveis às doenças. O mesmo corpo 

que nos dá prazer nos traz também dores. Os mesmo membros da famí-

lia e amigos que nos alegra, também nos magoam. Às vezes sofremos 

porque somos insensatos e desobedecemos ao Senhor.  O rei Davi é um 

exemplo de que o pecado traz conseqüências que são dolorosas e Deus 

às vezes tem que nos disciplinar por que nos ama. Paulo recebeu um 

espinho na carne para guardá-lo de pecar. O termo traduzido por espi-

nho significa “uma estaca afiada usada para tortura”. Era uma aflição 

física que causava dor e aflição ao apóstolo. Quando Deus permite 

sofrimento em nossa vida temos dois caminhos a serem tomados: Ficar 

amargurado e colocar a culpa em Deus, ou aceitar que a Sua vontade se 

faça em nossa vida. Paulo aprendeu que a graça de Deus nunca falta. 

Deus é suficiente para nossa vida espiritual e para nossas necessidades 

físicas e materiais. A graças que Deus nos dá é suficiente para nos guar-

dar e fortalecer nos momentos de sofrimento. Quando Paulo aceitou o 

espinho na Carne como permissão de Deus, permitiu que a Sua graça 

operasse em sua vida. Deus não explicou para Paulo o que seria aquele 

espinho na carne, simplesmente disse; A Minha graça te basta. Deus 

transformou a fraqueza de Paulo em força. Aprendemos aqui algumas 

lições preciosas:                                                           

1. O espiritual é mais importante do que o físico. 

2. Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofri-

mento e a glória. 

3.  Nem toda a enfermidade é causada pelo pecado. 

4. A aflição física não deve ser de modo nenhum impedimento para o 

serviço cristão eficaz.                                                                        

5. Podemos sempre descansar na Palavra de Deus. 

 

Rev. Eloi Moutinho  


