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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 

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 

 

 

 
15 - LUZINETE  SILVA BIOLADA 
17 - PATRICIA MENDONÇA CARVALHO 
18 - MARIANA SANITÁ SALGADO 

20 - SIMONE DOMINGUES MOREIRA ROSSETI 

"O caráter pode se manifestar nos grandes momentos, mas ele é formado nos pequenos, um Pai constrói Homens." 

 

 

 
 

- Pela saúde do Pr. Jeomakson 

- Pela viagem do Pr. Elói e esposa para Minas Gerais 
- Pelo Conferência Missionária 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 32    14/08/2011 

14 de agosto 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:   

7. Momento Missionário 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Pr. Gilialdo Barreto 

10.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

  
  

 

Reconstruindo o mundo 
 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho 

pequeno não parava de perturbá-lo. Já cansa-

do com aquilo, arrancou uma folha - que 

mostrava o mapa do mundo - cortou-a em 

vários pedaços, e entregou-a ao filho. —

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar 

um mapa do mundo, e quero ver se você consegue montá-

lo exatamente como é”. Voltou a ler seu jornal, sabendo 

que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o ma-

pa. —“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, per-

guntou o pai, aturdido. —“Nem sei o que é isso”, respon-

deu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, esta-

va o retrato de um homem. E, uma vez que eu consegui 

reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

________________________________________________ 

 
 

Qual pai não gosta de um bom churrasco? Pensando nisso, 

resolvi dar uma ajudinha para aqueles que não conhecem bem 

essa arte. Segue abaixo uma receita básica, muito básica mes-
mo, mas o que vale são as dicas que estão nela.  
 

CHURRASCO DE PICANHA AO ALHO 
1 unidade(s) de picanha bovina 

quanto baste de óleo de soja  
quanto baste de alho amassado(s)  
quanto baste de sal  
 

Salpique a carne com um sal médio 
(sal grosso batido no pilão), nunca 

use sal fino em churrasco. Não esfre-
gue a carne no sal e nem passe o sal 
na carne. Apenas salpique o sal. A 

parte, faça um molho de óleo com 
alho socado. Passe a carne neste molho e escorra antes de levá
-la para a brasa. Ao virar a carne, volte a salpicá-la e coloque um 

pouco do molho (sem que escorra muito para o braseiro). Dê 
preferência em fazer o churrasco em uma grelha, para não furar 
a carne. Assim ela não perde o sangue e não fica ressecada na 

hora de cortar. Para saber se a carne já está macia use a parte 
lateral do garfo ou a parte sem corte da faca. Não fure a carne, 
pois ela perde o sangue e resseca (vire-a com a lateral da faca 

ou uma espátula própria). Dica: Acompanhe arroz branco e uma 
salada verde.  

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

  

 

"PAI, COMEÇA O COMEÇO!" 

 

 
 

Autor desconhecido 
 
 

 

 

Quando eu era criança e pegava uma tangerina para des-
cascar, corria para meu pai e pedia: - "pai, começa o come-
ço!". O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na 
casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas 
mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando 
toda a fruta para mim. Mas, outras vezes, eu mesmo tirava o 
restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providenci-
al que ele havia feito.Meu pai faleceu há muito tempo (e há 

anos, muitos, aliás) não sou mais criança. Mesmo assim, 
sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo 
menos, "começar o começo" de tantas cascas duras que 
encontro pelo caminho. Hoje, minhas "tangerinas" são ou-
tras. Preciso "descascar" as dificuldades do trabalho, os 
obstáculos dos relacionamentos com amigos, os problemas 
no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do 
casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imen-
sa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então, o 
enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, trau-
mas, separações, mortes, dificuldades financeiras e, até 

mesmo, as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de 
decisões e desafios.Em certas ocasiões, minhas tangerinas 
transformam-se em enormes abacaxis....Lembro-me, então, 
que a segurança de ser atendido pelo papai quando lhe pedi-
a para "começar o começo" era o que me dava a certeza que 
conseguiria chegar até ao último pedacinho da casca e sabo-
rear a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu 
pai me levaram a pedir ajuda a Deus, meu Pai do Céu, que 
nunca morre e sempre está ao meu lado. Meu pai terreno me 
ensinou que Deus, o Pai do Céu, é eterno e que Seu amor é 
a garantia das nossas vitórias. Quando a vida parecer muito 
grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para as 
mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: 
"Pai, começa o começo!". Ele não só "começará o começo", 
mas resolverá toda a situação para você. Não sei que tipo de 
dificuldade eu e você estamos enfrentando ou encontrare-
mos pela frente. Sei apenas que vou me garantir no Amor 
Eterno de Deus para pedir, sempre que for preciso: "Pai, 
começa o começo!".  


