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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 

 

 

 

16 - CLOVIS SERGIO LUCAS 
17 - PAULA ADRIANA MARTINS 
18 - APARECIDA CANONICO CREMASCO 

18 - YURI GARCIA NEMOTO 
 

 

 

 

10 DE DEZEMBRO ÀS 15HORAS 

Não pode esquecer de trazer:  um pra-

to de salgado/doce, um presente e 

uma convidada. 

  
 

 

 

No dia 4 de novembro,  aconteceu o lançamento do livro: Uma vida cristã vitori-

osa do autor Mario Biolada. Fotos de Edson Batista e Rosie Souza. 
 

 

"Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria ."  

CHÁ PARA MULHERES—DISTRITAL 

ANIVERSARIANTES  

ESCOLA DOMINICAL DIFERENTE 
 

21 de Novembro—9 horas 
 

 

Você quer saber como será??? 

Venha e confira!!! 
 

 

Todo ser que respira, louve ao Senhor!! 

 

 

 

Acontecerá no dia  

19 de novembro às 19h30  
 

 

 

PARTICIPEM!!! 

ENCONTRO DE CASAIS 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 45   13/11/2011 

13 de novembro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

 

 

 

  Como administrar as cargas da vida 
 Em uma conferência, ao explicar para a platéia a forma de 

controlar o estresse, o palestrante levantou 

um copo com água e perguntou:  - "Qual o 

peso deste copo d'água? " As respostas 

variaram de 250g a 700g. O palestrante, 

então, disse: - "O peso real não importa. Isso 

depende de por quanto tempo você vai ficar 

segurando o copo levantado. Se o copo for 

mantido levantado durante um minuto, isso 

não é um problema. Se eu o mantenho le-

vantado por uma hora, eu vou acabar com dor no braço. 

Mas se eu ficar segurando um dia inteiro, provavelmente eu 

vou ter cãibras dolorosas e vocês terão de chamar uma 

ambulância." E isso acontece também com o estresse e a 

forma como controlamos o estresse. Se você carrega tua 

carga por longos períodos, cedo ou tarde a carga vai come-

çar a ficar incrivelmente pesada e, finalmente, você não 

será mais capaz de carregá-la. Para que o copo de água 

não fique pesado, você precisa colocá-lo sobre alguma coi-

sa de vez em quando e descansar antes de pegá-lo nova-

mente. Com nossa carga acontece o mesmo. Quando esta-

mos refrescados e descansados nós podemos novamente 

transportar nossa carga. Em seguida, ele distribuiu um fo-

lheto contendo algumas formas de administrar as cargas 

da vida, que eram: 

* Mantenha sempre tuas palavras leves e doces pois pode 

acontecer de você precisar engolir todas elas. 

* Se você emprestar R$200 para alguém e essa pessoa 

simplesmente desapareceu da sua vida para não ter que 

pagar a dívida, provavelmente valeu a pena pagar esse 

preço, pois amizade não tem preço. 

* Quando você tenta pular obstáculos lembre que está com 

os dois pés no ar e sem nenhum apoio. 

* Lembre que é o segundo rato que come o queijo - o pri-

meiro fica preso na ratoeira. Ter paciência e saber esperar 

são virtudes raras nos dias de hoje. 

* Quando tudo parece estar vindo na tua direção, provavel-

mente você está no lado errado da estrada. 

 * Podemos aprender muito com uma caixa de lápis de cor. 

Alguns têm pontas aguçadas, alguns têm formas bonitas e 

alguns são sem graça. Alguns têm nomes estranhos e to-

dos são de cores diferentes, mas todos são lápis e preci-

sam viver na mesma caixa. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

       

 

 

MODELO DE IGREJA 
 

 

 

“Conheço as tuas obras – eis que tenho posto diante de ti uma 

porta aberta, a qual ninguém pode fechar” Apocalipse. 3:8  

 

Filadélfia significa lugar de fraternidade. É chamada de “igreja de 

portas abertas”. Aquela que tem sensibilidade para ouvir a voz de 

Deus, assimilar o que Deus quer e manter-se no caminho. Historica-

mente abrange um período que vai de 1750 até os reavivamentos. 

Neste período, o conde de Zinzedorf criou um movimento chamado 

de morávios cujos integrantes tinham um zelo muito grande com a 

Palavra, mesmo quando os efeitos da Reforma já estavam em total 

deterioração. A Igreja de Filadélfia representa essa igreja, chamada 

de “igreja de portas abertas”. Jesus se manifestou a essa igreja de 

acordo com a qualidade da Palavra. Para Filadélfia, ele diz: “Eu sou 

Santo, o Verdadeiro, Aquele que tem a chave de Davi; que abre e 

ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá (Apocalipse 3:7). 

Deus é santo e verdadeiro; essas duas qualidades do caráter de 

Deus se manifestam na pessoa de Jesus Cristo. Além de Santo, 

Jesus é também o Verdadeiro, pois ele é a Verdade. Ele disse: Eu 

sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 

mim. Notaram que ele não disse ninguém vai ao Pai, mas vem ao 

Pai? Ninguém vai a Deus sem Jesus. Jesus se dirige à Filadélfia 

como Santo, o Verdadeiro, porque era uma igreja que estava pre-

servando a verdade e a santidade. A Igreja precisa ter o caráter de 

Filadélfia. Em primeiro lugar, deve ser proclamadora, e proclamado-

ra da verdade. Não temos que inserir absolutamente nada no que 

pregamos e ensinamos. Basta proclamar a verdade do Evangelho. 

Paulo disse a Timóteo: “Prega a Palavra”. E o que é a Palavra? A 

Palavra é a verdade. Jesus disse: “Santifica-os na verdade; a tua 

Palavra é a verdade” João 17:17. Em segundo lugar, a igreja deve 

pregar a santidade de vida. A santidade não é estereótipo. Santo é 

aquele que anda como Deus deseja. Não está de acordo com o 

modelo dos homens, mas com o de Deus, que tem coração puro e 

sua boca fala a verdade, que tem mãos santas. Santificação é o ato 

interno de Deus, dentro do coração do homem. Não é você criar um 

modelo, falar quem é, ou quem não é santo, pois Deus vê o coração 

e sabe que a ética da vida é mais importante do que a estética. A 

igreja deve manter-se aberta para a verdade e para a santificação. 

 

Pr. Aguiar Valvassoura 


