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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) 

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: 

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 

 

 

 
 

 

14 - MARCOS VINICIOS  NASCIMENTO 

15 - MARIA JOSÉ COSTA 
15 - NELSON ARZOLLI 

16 - PEDRO HENRIQUE PAIXÃO 
17- SHEILA FERNANDA PEREIRA 

 
 

 

  
 

 

 

Numa transmissão recente da rádio CBN, Max Gheringer 
disse o seguinte: “Existem muitos gurus que sabem dar 

respostas profundas e criativas às grandes questões 
sobre o mercado de trabalho atual.” 

 Aqui vai um pequeno resumo da entrevista com o famo-
so Reynold Remhn: 

1- Ainda é possível ser feliz num mundo tão com-
petitivo?  

Quanto mais conseguimos acumular conhecimentos, 

mais entendemos que ainda falta muito para aprender-

mos. É por isso que sofremos. Trabalhar em  excesso é 

como perseguir o vento. A felicidade só existe para 
quem souber aproveitar agora os frutos do seu trabalho. 

2- O profissional do futuro será um individualista?  
Pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, por-

que se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar-
se. 

3- Que conselho o Sr dá aos jovens que estão en-
trando no mercado de trabalho?  

É melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado 
pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atira-

dos em uma fogueira. 
 4- E para os funcionários que tem chefes centrali-

zadores e perversos? Muitas vezes os justos são trata-
dos pela cartilha dos injustos, mas isso passa. Por mais 

poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será 
incapaz de dominar a própria respiração. 

 5- O que é exatamente sucesso?  
É o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dor-

mir, ele estará acumulando, ao mesmo tempo, sua ri-

queza e sua desgraça. 

E no fim do programa disse: "Boas respostas” 
E aí, gostaram das respostas? Eu só queria que me per-

doassem pelo fato de não existir nenhum Reynold Re-
mhn, é um nome fictício. Essa foi uma maneira de apre-

sentar respostas simples e certas para uma área especí-
fica de nossa vida, mas que, dependendo da forma como 

fossem colocadas certamente não seriam aceitas ou 
mesmo seriam contestadas....Por que se acredita tão 

facilmente numa informação dada por alguém que é con-
siderado importante, de rádio ou de televisão, mas não 

em conselhos certos e sábios vindo de Deus? Todas as 
respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas 

do livro de ECLESIASTES, do Velho Testamento (escrito, 
portanto, há aprox. 2.300 anos). Mas, se dizemos isso 

logo no começo, muita gente, talvez, nem tivesse inte-
resse em continuar lendo. É surpreendente o conheci-

mento que Deus nos dá para o nosso dia a dia, não é 
mesmo?  

Deus o abençoe!!!! 

"Esperança é o sentimento que você terá sucesso amanhã naquilo que você fracassou hoje."  

IMPORTANTE—INTEGRANTES DA CANTATA 
 

ÚLTIMOS ENSAIOS 

DOMINGO - 11/12 - 15h 

SEXTA - 16/12 - 19:30 HORAS 

SÁBADO - 17/12 - 18:30 HORAS (ACERTOS FINAIS) 
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ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 49   11/12/2011 

11 de dezembro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas:  

8. Mensagem:   

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

 
  

 

 

 

O Segredo do Sucesso 
 

Acorde pela manhã com um senti-

mento de gratidão. 

Dê o melhor de si no seu trabalho. 

Faça tudo com entusiasmo. 

Elogie todas as boas iniciativas e 

fique feliz com o sucesso dos outros. 

Trate os outros como gostaria de ser 

tratado. 

Cultive a espiritualidade e não a religiosidade. Não ore ape-

nas para pedir coisas. Ore para agradecer e pedir  sabedori-

a e coragem. 

Gaste menos do que ganha e pague sempre suas contas 

em dia. 

Sorria. O sorriso custa menos do que a eletricidade e traz 

muito mais luz para a vida.                  

Não tome nenhuma decisão quando estiver cansado e ner-

voso. 

 Respeite todos os seres vivos e tenha um grande amor 

pela natureza. 

 Surpreenda aqueles que você ama com presentes inespe-

rados. 

 Faça algo além do que você é obrigado e pago para fazer. 

 Cultive a humildade, principalmente nos momentos de 

glória. 

 Olhe as pessoas nos olhos e faça sempre novos amigos. 

Trace metas e tenha objetivos. Saiba aonde, como e quan-

do quer chegar. 

Conviva com pessoas bem sucedidas. Não alimente senti-

mentos de derrota e pessimismo.                  

Aproveite bem o tempo. Ele é o bem mais precioso que 

possuímos e não volta mais.                  

Alimente sua vida com muito Amor e saiba perdoar sempre. 

Tenha de si mesmo uma imagem positiva e cultive bons 

sentimentos. 

 Viva a vida com fé. A fé é a luz que nos conduz para o Eter-

no Bem Sucedido: DEUS.                  

Busque o verdadeiro sucesso: “Ajuntai para vós tesouros 

onde nem a traça, nem o tempo, nem os ladrões roubam 

nem arrombam. Pois onde está o vosso tesouro, ali tam-

bém estará o vosso coração”. 

 

     (texto enviado por e-mail pela Adriane Oliveira Schivitts) 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

 

                      IGREJA, LUGAR DE VIDA  

 

 

A igreja é o povo chamado por Deus das trevas para a 

luz, da escravidão para a liberdade, do pecado para a 

santidade, da perdição para a salvação. O homem natu-

ral está longe de Deus, é rebelde contra Deus, e está 

morto em seus delitos e pecados. Ninguém vem a Deus 

por si mesmo. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o 

trouxer. É Deus quem opera no homem tanto o querer 

quanto o realizar. É Deus quem tira a viseira dos seus 
olhos e o tampão dos seus ouvidos. A igreja é o povo 

chamado do mundo para um relacionamento particular 

com Deus. Somos adotados na família de Deus. Somos 

filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com 

Cristo. Fomos chamados para um lugar de vida e não 

para as sombras da morte. Fomos chamados para viver-

mos de forma abundante. A igreja é um lugar de vida, e 

nós podemos usufruir essa vida abundante, por três ra-
zões: 

Primeiro lugar, porque aqueles que estão em Cristo ao 

olharem para o passado têm convicção de que seus pe-

cados foram perdoados. Todo aquele que pela fé veio a 

Cristo, e o recebeu como Salvador, foi justificado e não 

pesa mais sobre ele nenhuma condenação. Sua dívida foi 

paga. A lei foi plenamente cumprida e as demandas da 

justiça satisfeitas. Quem está em Cristo é nova criatura. 
Segundo lugar, porque aqueles que estão em Cristo ao 

olharem para o presente têm convicção de que podem 

viver alicerçados no poder de Deus. O poder que opera 

nele não é mais o poder da morte, mas o poder da res-

surreição. 

Terceiro lugar, porque aqueles que estão em Cristo ao 

olharem para o futuro têm convicção de que caminham 

para a glória. O nosso futuro já está determinado. E de-

terminado não por um destino cego, mas pelo Deus oni-
potente. Viveremos e reinaremos com Cristo por toda a 

eternidade.  

Votos de uma semana abençoada. 

Rev. Eloi Moutinho 


