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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 

 

 

 

15 - JULIANE ALESSANDRA C. DOS SANTOS 
15 - ROBERTO SATOSHI NAKAMURA 
16 - CLAUDIA TAKEMI KUMAGAI NAKAMURA 

18 - MARIA JUDITE CARDOSO GARCIA 
19 - ANDRÉ LUIZ STEFANI DO NASCIMENTO 

 
 

 

 
Residência do Pr. Israel  

"As coisas mais importantes na vida não são coisas." (Anthony J. D'Angelo)  

        14 de maio a 23 de junho 
A igreja estará aberta à partir das 6h30. 

 PARTICIPE DESTE PROJETO DE ORAÇÃO 

 PIPE DESTE PROJEO 

Nos dias 18 e 19 

de maio, um even-

to especialmente 

para os pais. Início 

às 20h. 



ORDEM DO CULTO 
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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 

Quando Deus criou as mães  
  
A natureza, as flores do belo jardim, Deus olhou.  
a relva, animais e tudo de belo que criou 
certamente Deus pensou: 
tudo ainda não se completou 
o homem por sua vez, a felicidade não encontrou 
logo a solidão não suportou. 
Como presente à existência algo muito especial prepa-
rou, 
então a mulher o Senhor Deus criou... 
  
A esta obra prima grandes incumbências deixou ...  
ser companheira, ser zelosa, cheia de primor 
e de modo supremo para ser mãe a habilitou. 
Deu-lhe um ventre especial, espaço para procriar. 
  
Capacitou de atenção, amor e dedicação. 
Para finalizar lhe deu um grande coração 
onde é possível ao filho dar perdão, 
mesmo quando reconhecimento não existe não. 
Neste mundo de imensidão 
quem a isso conteste não existirão. 
Pois a mãe é a maior obra da criação... 
Deus fez a mãe no momento de maior inspiração. 
 

Leonice Souza de Mattos 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

Seja feito a Tua vontade 

¨”Ele (Jesus) se afastou deles a uma pequena distân-
cia, ajoelhou-se e começou a orar: 'Pai, se queres, 
afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a 
minha vontade, mas a tua'. Apareceu-lhe então um 

anjo do céu que o fortalecia." (Lucas 22:41-43). 

 

Algumas pessoas dizem que nós nunca deveríamos fazer a 
oração que Jesus fez: "não seja feita a minha vontade, mas a 
tua" (Lucas 22:42). Mas não é isso que Cristo ensina na ora-
ção feita ao Senhor juntos aos discípulos: "Vocês orem assim: 
Pai nosso que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. 
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade..." (Mateus 6: 9-
10)? Se Jesus orou pela vontade de Deus, certamente deve-
mos seguir seu exemplo. Nós nunca devemos ter medo de 
dizer ao Senhor: "Seja feita a Tua vontade."  Quando meu 
filho Jonathan era mais jovem, costumava guardar o seu di-
nheiro para comprar um brinquedo novo. Quando ele guar-
dava dinheiro suficiente, íamos a uma loja de brinquedos. 
Jonathan escolhia alguns brinquedos diferentes e os trazia 
para mim perguntando: "O que você acha, pai? Eu devo ficar 
com este?"  Freqüentemente Jonathan não era capaz de deci-
dir qual brinquedo levar, então ele dizia: "Pai, por que você 
não escolhe para mim?". Você sabe o que eu faria? Eu gasta-
ria mais no brinquedo do que ele, se tivesse feito a compra 
sozinho. Esta é uma maneira simples de ilustrar a atitude de 
Deus conosco. A questão é: será que estamos pensando: 
"Senhor, por que não escolhes por mim?" Como o grande 
evangelista D. L. Moody disse uma vez: "A mais doce lição 
que aprendi foi deixar Deus escolher por mim." Deus vai nos 
dar mais e além do que podemos pedir ou imaginar. Ele vai 
nos abençoar muito além da nossa própria compreensão. 
Muitas vezes nós limitamos Deus através de nossa falta de fé. 
Ele quer fazer mais do que estamos pedindo. Portanto, não 
tenha medo de orar: "Não seja feita a minha vontade, mas a 
Tua". 

Extraído 

“Faz com que a mulher 

estéril habite em casa, e 

seja alegre mãe de filhos.” 

LOUVAI AO SENHOR!! 


