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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião 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) 

    

 

 

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:  

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Edson Batista 

 

PRES. JNI:      

Luciana B. Martins 

Suas crenças não fazem de você uma  pessoa melhor, seu comportamento faz! 

 
 

 

 

               14 a 20 de abril 
 

16 - ARNALDO ALEXANDRINO SOUZA 

17 - ÁLISON FERREIRA ANTUNES 

 

 

 
 

 

 

 

Parabéns para a mamãe Simone e o papai André que 

aguardam a Sofia para setembro. 

 

 
O culto em Arapongas está acontecendo toda quinta-feira na 

residência do casal Cássio e Leila Lucato.  

O que representa o algodão? 
 

As flores do algodão são super delicadas e 
precisam de duzentos dias para florescer. São 
típicas de clima temperado, nascem amareli-
nhas, ficam rosas, depois vermelhas e então 
caem para que o algodão amadureça. O dois 
anos de aniversário de casamento faz com o 
casal relembre os votos e promessas do 
casamento e reflita sobre a relação ainda em 
amadurecimento. Celebrar bodas de algodão é 
uma ótima oportunidade de reforçar os laços e 
lembrar das qualidades que fazem o casal ficar 
cada dia mais juntos um do outro. 
 
 

Para os casais! Reflita em sua relação de 
marido e mulher como um grande tecido de 
algodão com mil possibilidades de tramas de 

fios. Se imaginarmos que essas tramas são os tais padrões comportamentais que moldam sua perso-
nalidade como casal, vemos que o segredo está em fazer escolhas inteligentes para que boas tramas 
continuem a ser tecidas ao longo do tempo e se transformem em fios fortes e duradouros. 

 

No dia 17/4 – quarta-feira  às 20h, o 

presidente do sindicato dos aposenta-
dos Antonio Dias Lobato. Saiba mais 
sobre a associação  e seus benefícios 
tanto para os aposentados como para 
a família toda. CONVIDE UM AMIGO (A)  

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=u_nDsG8LJVozGM&tbnid=abXpSMQoU7EWZM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.pousadagarateia.com.br%2Fpousada-em-bombinhas%2Fbombinhas-santa-catarina%2Fbodas.html&ei=EZloUev5IseC0Q


 Esta é a história de um 
fazendeiro que venceu o prêmio 
"Milho Crescido". Todo ano ele 
entrava com seu milho na feira e 
sempre ganhava o maior prêmio. 
Uma vez, um repórter de jornal o 
entrevistou e aprendeu algo interessante sobre como ele 
cultivou o milho. O repórter descobriu que o fazendeiro com-
partilhava a semente do milho com seus vizinhos. 
- Como você compartilha sua melhor semente de milho  
com seus vizinhos quando eles estão competindo com o 
seu todos os anos? perguntou o repórter. 
- Por que? disse o fazendeiro.  
- Você não sabe? tornou a perguntar ao repórter. 
O fazendeiro deu a seguinte explicação: 
-O vento apanha pólen do milho maduro e o leva através do 
vento de campo para campo. Se meus vizinhos cultivam 
milho inferior, a polinização degradará continuamente a qua-
lidade do meu milho. Se eu quiser colher milho bom, eu 
tenho que ajudar meu vizinho a cultivar milho bom. O fazen-
deiro era atento às lições da vida. O milho não pode melho-
rar a menos que o do vizinho também melhore. Aqueles que 
escolhem a paz, devem fazer com que seus vizinhos tam-
bém estejam em paz. Aqueles que querem viver bem de-
vem ajudar os outros para que vivam bem. E aqueles que 
querem ser felizes, têm que ajudar os outros a achar a felici-
dade. Pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-
estar de todos. 
A lição para cada um de nós:  
Se quisermos colher milho bom, nós temos que ajudar nos-
sos vizinhos a cultivar milho bom! 

 

Uma Conversão Autêntica  
"Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: 'Não é ele 

o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam 

este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos 

chefes dos sacerdotes?'" (Atos 9:21) 

 A simples menção do nome de Saulo de Tarso dava 

um frio na espinha dos fiéis daquela época. Sua conversão foi 

um fato tão significativo, que ela é mencionada três vezes nas 

Escrituras. E parecia tão improvável que um agnóstico britâ-

nico chamado Lorde George Lyttelton, achou que ela simples-

mente não aconteceu. Lyttelton resolveu provar que Paulo na 

verdade nunca se converteu. Ele sentia que, se pudesse im-

pugnar a conversão de Paulo, poderia solapar, na essência, 

toda a fé cristã. Então, foi elaborar um tratado intitulado 

"Observações acerca da Conversão e Apostolado de S. Paulo". 

Mas aconteceu algo inusitado. Ele acabou encontrando o mes-

mo Deus que Paulo havia encontrado. Tendo pretendido im-

pugnar a conversão de Paulo, terminou ele mesmo converten-

do-se após examinar com sinceridade aquela história espanto-

sa. Lyttelton concluiu: "A conversão e o apostolado de Paulo, 

se devidamente considerados, são, por si sós, demonstração 

bastante de que o cristianismo é uma revelação divina." Ve-

mos em Saulo um homem conduzido pelo ódio que passou a 

ser conduzido pelo amor. Aliás, esse notório perseguidor de 

cristãos escreveu uma das mais lindas passagens a respeito do 

amor em toda a literatura e que certamente se destaca nas 

páginas das Escrituras: 1 Coríntios 13. Após seu encontro com 

Jesus, Paulo abriu uma trilha que deixou atrás de si muitas 

igrejas e convertidos. Ele pregou a filósofos, fariseus, gover-

nantes, soldados, feiticeiros, marinheiros, escravos e prova-

velmente até ao próprio César. Paulo não foi nenhum super-

homem incapaz de tropeçar. Não estava livre de sofrer tenta-

ções. Porém, era um homem que ousou seguir com todo o 

coração a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E a Histó-

ria nos mostra os resultados espantosos dessa fidelidade. 
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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 
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ORDEM  DO  CULTO 
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