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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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco"  

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o nosso site: 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. DO MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - LUCIANA MARA P. B. MARTINS 
16 - JOÃO AUGUSTO C. SALLES 

17 - KAMILLA MARIANY S, MATTOS 
20 - MICHELLE MAGOTTI 

20 - DAIANE PESAROLLI 
 

     

                 ♥ Pelas atividades dos jovens, que os objetivos sejam alcançados; 

     ♥ Pelo tarde de artesanato, que seja um canal de evangelismo; 

     ♥ Pela escola dominical, que os irmãos participem ativamente. 

        

Vaso de ALABASTRO 
 

“Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, 

ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se 
encheu com a fragrância do perfume”. (João 12.1-3)  

 
 

Marta servia a todos, enquanto seu irmão Lázaro 
estava sentado junto com seu amigo Jesus.  De 
repente, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, entrou 
no lugar onde Jesus estava. Ela se aproximou de 
Jesus carregando um vaso de alabastro contendo 
uma libra de nardo puro (Jo. 12:3) e quebrou o 
vaso, derramando o bálsamo sobre a cabeça Dele 
(Mc. 14:3). O perfume era tão intenso que encheu 
toda a casa (Jo. 12:3). O nardo era um bálsamo 
raro extraído de uma planta nas regiões do Hima-
laia (Índia), e sendo um produto importado de 
longa distância era um artigo caro e raro. Com este 
ato, Maria estava declarando que Jesus é mais 
precioso do que o mais puro nardo. Nesta história, uma das muitas 
lições que podemos aprender é a importância de quebrar o vaso. Em 
Mc. 14:3 diz: “... e, quebrando o alabastro...”. Não seria possível derra-
mar o bálsamo sem quebrar o vaso? Na verdade, não!  
O alabastro é uma variedade do gesso, e era muito usado para fazer 
pequenos vasos. O vaso de alabastro era pequeno, com cerca de 14 
cm de altura. Seu corpo era redondo, e ia afinando até o gargalo. Ele 
era selado (ou tampado) no gargalo para que o bálsamo não se perdes-
se e também para que o perfume fosse preservado. Desta forma, para 
usar o bálsamo, a pessoa tinha que quebrar o vaso. Para facilitar a 
quebra e para não correr o risco de quebrar demais o vaso e perder 
todo o bálsamo, o vaso possuía umas ranhuras em forma de espiral na 
altura do pescoço que facilitava a quebra. Como o vaso tinha que ser 
quebrado, era necessário usar todo o bálsamo de uma vez só. Por este 
motivo, o vaso de alabastro era pequeno, pois era a medida exata para 
caber uma quantidade suficiente para ser aplicada uma única vez.. O 
vaso de alabastro é criado justamente para isso. Ele é formado para 
guardar um bálsamo precioso, e sabe que terá que compartilhá-lo com 
as pessoas. O vaso de alabastro sabe que quando chegar o momento 
do bálsamo ser derramado, ele será quebrado. Mas isso não lhe causa 
dor, pelo contrário, ele sente prazer porque ao ser quebrado o perfume 
do bálsamo se espalhará pela casa toda, e todos sentirão o suave odor 
daquela fragrância. Ser quebrado não é o ponto mais baixo da história 
do vaso de alabastro. Pelo contrário. É o ponto mais alto. É para isso 
que ele foi criado. Sabe, nós somos como o vaso de alabastro. Todos 
nós temos esse bálsamo dentro de nós. Segundo a Bíblia, nós somos o 
suave perfume de Cristo. Não podemos trancá-lo ou escondê-lo. Ele 
precisa ser compartilhado. Precisamos deixar que o vaso seja quebra-
do, para que o bálsamo seja derramado. Só assim, todos sentirão o seu 
suave perfume. Não lamente quando você for quebrado. Não lamente 
pela quebra do velho vaso. Preste atenção ao perfume que o Senhor 
está derramando em sua vida e através dela.  

 

 
 
 

 

PROMOÇÃO DE PIZZA  

 

PARA PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO DE 

CARNAVAL, OS JOVENS ESTÃO VENDENDO 
PIZZAS. O VALOR É DE 12,00 E A ENTREGA 

SERÁ NO DIA 26/02.   
             PROCURE A GALERA DA PIZZA..E 

                   ADQUIRA A SUA. 

 

                 

 

 

FESTIVAL DO MACARRÃO 
Acontecerá no dia 19/02. O valor será de 5,00 por 

pessoa. A JNI aceita doações de: Macarrão- Parafuso e 

penne da marca Renata / Leite / Molho e massa de 

tomate. Entregar para a Luciana.  

 

 

 
A oferta de alabastro tem como alvo construção de igrejas, 

hospitais, clínicas, escolas, seminários,etc..Ela é levantada 
duas vezes por ano, nos meses de fevereiro e setembro. 

Desde 1950, esta oferta tem ajudado a financiar a maior 

parte dos nossos edifícios e terrenos. O dinheiro dessa ofer-
ta é o dinheiro “perfume”. Esta oferta não é o dízimo ou a 

oferta regular, mas sim a quantia que derramaríamos sobre 
nós mesmos e que, ao em vez disso, tal como Maria, decidi-

mos derramar sobre os pés de Jesus. Quando amamos a 
Jesus o suficiente e sabemos as necessidades de constru-

ções missionárias, a oferta de Alabastro é empolgante. 

 

                 

 

 

       

 

 

     

  

No dia 21/02 iniciará as aulas do 

curso de Teologia. Interessados 

procurar irmã Glaucy. 
 

  M
ATRÍC

ULAS ABERTAS 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

4815KHz 62m. Todos os sábados  

14h30 às 15h 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 07   13/02/2011 

13  de fevereiro de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  Alison Antunes 

3.  Oração:  André Rosseti 

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  

6. Boas vindas:  Rev. Jeomakson Evangelista 

7. Música especial: Ministério de louvor 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

OITO PASSOS PARA RECEBER A RESPOSTA À SUA ORAÇÃO 

1) Decida e seja específico naquilo que quer de Deus. 
2) Procure uma passagem bíblica que lhe prometa aquilo que quer pedir a 

Deus. 
3) Antes de pedir, medite nessas promessas. 
4) Faça a oração ao Pai, no Nome de Jesus. 
5) Acredite que recebe a resposta, no momento em que orou. 

6) Enquanto espera pela materialização do pedido, louve a Deus. 
7) Recuse-se a duvidar. 
8) Continue a meditar nas promessas bíblicas, que usou. 
Este tipo de oração, funciona sempre para si, e claro, de acordo com a sua fé. 

Mas, tome nota: quando você usa este tipo de oração para outras pessoas, 
pode ou não funcionar, porque, também envolve a fé dessas pessoas. 
Exemplo: é o caso de alguém orar por um amigo, familiar, etc. Você sabe se 
essa pessoa quer alguma coisa com Deus? Sabe se ela quer que você ore por 

ela? No caso de ela não querer, a sua oração não valeu de nada. Caso contrá-
rio, faríamos a oração da fé, pelo mundo inteiro, e todos ficariam salvos. Você 
não pode fazer a oração da fé pelos outros, mas pode interceder, destruindo as 
fortalezas de satanás, nas mentes dessas pessoas, e para que Deus lhes 

ilumine os olhos do entendimento da verdade e sejam salvos. 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

O CRISTÃO E AS ENFERMIDADES 

 
 É verdade que Jesus “tomou sobre Si as nossas enfermidades, e 
as nossas dores levou sobre Si” (Isaías 53:4; Mateus 8:16-17). É 

verdade que Ele priorizou em seu ministério a cura de todos os 
tipos de doenças, pois veio para “pôr em liberdade os cati-
vos” (Lucas 4:18); que enviou seus discípulos “a todas as cida-
des e lugares aonde Ele havia de ir”, para “curar os enfermos 
que nela houver” (Lucas 10:1,9). Também é fato que a sua Igre-
ja, em nome dEle, tem dado prosseguimento a esse ministério 
de cura (Marcos 16:17-18). Todavia, sabemos que nem todos os 
cristãos são curados. Muitos são curados tão logo aceitam o 

senhorio de Jesus, porém muitos continuam com suas enfermi-
dades. Muitos são imediatamente curados após receberem a 
imposição de mãos, porém nem todos são curados.  Temos os 
exemplos da Bíblia: Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, so-
fria de “freqüentes enfermidades” (1 Tm 5:23). Epafrodito, 
irmão e cooperador do apóstolo, quase morreu em decorrência 
de uma doença (Fp 2:27). Um dos maiores atestados de que 
crente adoece está no livro de Tiago, uma epístola para encora-
jar os crentes judeus que enfrentavam várias provações. E ele 

recomenda que os crentes enfermos deverão solicitar ajuda dos 
“presbíteros da Igreja”, “e orem sobre ele, ungindo-o com óleo 
em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o [irmão] doen-
te” (Tiago 5:14-15) . Mas, se Jesus já levou nossas enfermida-
des, como podemos explicar? Por que adoecemos se já somos 
filhos de Deus e a Palavra diz que Ele levou sobre Si nossas 
dores? A questão esbarra na soberana vontade Deus. Ele cura 
quem quer, quando quer, onde e como quer. A cura pode ser 

imediata ou dentro de determinado período. Ou poderá nunca 
ocorrer. E em tudo devemos nos alegrar sempre e dar graças a 
Deus (1 Ts 5:16,18). Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor, o 
autor da vida e da morte: “Eu mato e eu faço viver; eu firo e eu 
saro” (Dt 32:39). Precisamos aprender a esperar e confiar no 
Senhor. Ele sabe se devemos continuar por mais algum tempo 
aqui na terra, ou se devemos seguir logo para o céu. Ele sempre 
ouve a nossa oração e é livre para responder segundo a Sua 

soberana vontade. (Sl 37:3-5).  

Rev. Eloi Moutinho 

 
 

 
 

 

 
 

NÃO CONFUNDA A VONTADE DE DEUS, COM A PERMISSÃO 

DE DEUS, NEM TUDO O QUE ACONTECE É DE SUA VONTA-
DE, MAS NADA ACONTECE SEM SUA PERMISSÃO  


