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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 HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO    

 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. Jo 15:7 

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               
Clovis Salgado 
Marcelo Fernandes 
Mário Biolada     
 

ECÔNOMOS:  
Rogério Takeshita 
Claudia Nakamura 
Júlio César Benis        
Fabiano Nakanishi   
 

PRES. DO MED:  
Sheila F. Pereira           
 

PRES MNI:       
Dalcimar Paixão  
 

PRES. JNI:      
Luciana Martins 

20/10 A 01/12  ÀS 20 HORAS 

Doe seu alimento (não Doe seu alimento (não Doe seu alimento (não Doe seu alimento (não 
perecível), oferta de missões, perecível), oferta de missões, perecível), oferta de missões, perecível), oferta de missões, 
dízimos e demais ofertas na dízimos e demais ofertas na dízimos e demais ofertas na dízimos e demais ofertas na 
casa do Senhor, pois "Quem casa do Senhor, pois "Quem casa do Senhor, pois "Quem casa do Senhor, pois "Quem 

doar será merecedor de receber doar será merecedor de receber doar será merecedor de receber doar será merecedor de receber 
boa medida, recalcada, boa medida, recalcada, boa medida, recalcada, boa medida, recalcada, 

sacudida e transbordante!"sacudida e transbordante!"sacudida e transbordante!"sacudida e transbordante!"    

 

 
18- APARECIDA CREMASCO 
18- ANA VITÓRIA BENI 
18- YURI NEMOTO 
20- JOÃO VICTOR GASPARINO 
21- MARIA DE FÁTIMA AQUINO 
21- ROSIRENE M. SOUZA 

 
     ♥ Pela área financeira: suprimento material e manutenção da igreja; 
     ♥ Pelas programações de final de ano; 
     ♥ Pela maturidade cristã dos líderes e membros da igreja. 
 

No dia 06/11, aconteceu pela segunda vez a noite do 
suco. Em prol da viagem para Curitiba, foram vendidos 
sucos naturais e uma deliciosa  coxinha.  

DOAÇÕES DE LIVROSDOAÇÕES DE LIVROSDOAÇÕES DE LIVROSDOAÇÕES DE LIVROS    
 

A EBD está realizando uma campanha de 
doações de livros infantis para a criação 

de uma biblioteca.  
Entregar para a Sheila ou 

Ana Paula.  
 

 

    

 

CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS.CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS.CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS.CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS. 
VOCÊ NÃO PODE PERDER!VOCÊ NÃO PODE PERDER!VOCÊ NÃO PODE PERDER!VOCÊ NÃO PODE PERDER!  

O O O O MINISTÉRIOMINISTÉRIOMINISTÉRIOMINISTÉRIO    DEDEDEDE    MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA    CONVIDACONVIDACONVIDACONVIDA    AAAA    TODOSTODOSTODOSTODOS    PARAPARAPARAPARA        ESCREVERESCREVERESCREVERESCREVER    UMAUMAUMAUMA    
NOVANOVANOVANOVA    HISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIA    COMCOMCOMCOM    OOOO............    



 
 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XI     nº 46    14/11/2010 

14  de  novembro  de   2010 
 

1.  Leitura Bíblica:   
2.  Oração:   
3.  Louvor: Ministério de Louvor 
4.  Momento de Oração:   
5. Boas vindas:   
6. Dízimos e Ofertas  
7. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
8.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprego bom ou emprego grande? 

Um missionário na China, forçado pelas circunstâncias da guerra a 
deixar seu campo de trabalho, recebendo ordenado pequeníssimo 
para enfrentar o encarecimento da vida naquela região, foi 
procurado por um industrial chinês que lhe ofereceu o lugar de 
chefe em um dos departamentos de sua organização, com um 
excelente ordenado. Travou-se no coração do missionário uma luta 
titânica. De um lado, a precariedade da situação financeira, a 
filhinha enferma, precisando de tratamento adequado, a esposa 
sobrecarregada porque o ordenado insuficiente não permitia o luxo 
de uma empregada; do outro, a possibilidade de tudo se resolver 
com um emprego honroso e bem remunerado. Depois de pensar por 
algum tempo, respondeu o nosso missionário ao industrial chinês: - 
Agradeço-lhe, mas não posso aceitar o emprego que me oferece. - 
Mas, por quê? Perguntou o chinês. Se você acha o ordenado 
pequeno, podemos aumentá-lo. - Não - foi a resposta - o ordenado é 
bom, o emprego é que é pequeno.E o chinês, meio "queimado", foi 
dizendo - Não compreendo!E o missionário: - Não pretendo insultá-
lo. Do ponto de vista do mundo, a posição que o senhor me oferece 
é a que se pode chamar de grande. Mas, não percebe o senhor que, 
comparando-a com a tarefa que o Senhor me deu, esta é 
incomparavelmente maior? Ganho um pequeno ordenado, 
insuficiente para as nossas necessidades, mas eu tenho um grande 
emprego: ganhar almas para Deus. Eu seria um louco se deixasse 
essa obra magnífica para ir vender mercadorias. Estava vencida a 
batalha e a obra de evangelização ganhava um verdadeiro obreiro. 
Um verdadeiro obreiro junta tesouro nos céus e distribui riquezas na 
terra. 

 “O desafio envolve o olharmos além de nossa vizinhança e das 
pessoas com as quais estamos familiarizados, vendo todo o mundo 
como nosso campo de trabalho. É um desafio tremendo, porque tal 
empreendimento    exige grandes recursos e coloca sobre os cristãos 
uma grande    responsabilidade, das quais nossa carne normalmente 
se esquiva.” 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

 

A ansiedade nossa de cada dia... 
Valdir Aquino Lubas 

Em Lucas 12:22 a 32, Jesus nos instrui a não andarmos ansiosos, 
visto que segundo o contexto mencionado, ansiedade é coisa de quem ainda 
não enxergou com os olhos de Deus os acontecimentos terrenos e isso é um 
problema muito nosso, dos humanos na terra, pois os anjos nunca apareceram 
na bíblia demonstrando algum tipo de ansiedade. Mas fato é que temos 
sempre que lutar nessa terra de batalhas constantes com o cuidado de não 
esmorecermos de ansiedade. Então precisamos ser conscientizados para 
enfrentarmos tudo e ainda não desanimar. Sim, a consciência de como lutar 
sem ficar ansioso é de grande ajuda nesta hora de crise mundial. Segue sete 
conselhos para vencermos a ansiedade, conselhos que não foram retirados de 
livros de psicologia ou de auto-ajuda, mas conselhos práticos para quem crê e 
sabe que Jesus é quem nos manda levantar e andar...  
1-Praticar oração continua e confiante: Devemos orar sempre, mas orar 
com consciência da vontade de Deus, orar tirando o foco de nós mesmos e 
começarmos a orar intensamente pelos outros, sem segundos interesses e sem 
pensar no “que vou levar nisso”. A oração é meio poderoso de lançar 
semente para a lei da semeadura e colheita, pois o que oramos pelos outros 
também virá sobre nós, seja a semente da misericórdia, da justiça ou do 
juízo. Pelo que, devemos sempre lembrar que à medida que usamos é a 
mesma que será usada contra ou a nosso favor. (Mateus 6:5-8, Filipenses 4:6) 
2-Praticar leitura da palavra com meditação e aceitação: Sim é preciso 
ler a palavra pensando no Espírito de Cristo nela, vendo Jesus Palavra Viva, 
na palavra escrita, sem achar que o livro bíblia é livro mágico, pois é preciso 
para com manias fetichistas de ler a bíblia (tipo abrir e por o dedo). É preciso 
ler com meditação e consciência de que Deus sempre tem razão e por isso 
leio, medito e vou praticar os princípios nela revelados. (I Timóteo 4:13-15) 
3-Ter um amigo companheiro de jornada: Ter um amigo em quem 
podemos confiar, que tem maturidade para nos ajudar e que tem coragem de 
nos dizer a verdade sem rodeios, pois nessas horas amigos bajuladores não 
podem ajudar e são piores que inimigos declarados. (Pv 17:17, 18:24 e 
Filipenses 4:3)   
4-Ação de solução: Buscar conselhos sábios e dar passos, mesmo que sejam 
passos pequenos, mas passos que tragam soluções a curto, médio ou longo 
prazo, mas dar passos e parar o processo que causa a ansiedade.      
5-Entender que nem tudo é instantâneo: Algumas coisas demoram mesmo 
e não adianta procurar soluções mágicas; é melhor seguir na pratica do que 
nos é ensinado com verdade e sabedoria, mesmo que nos cause dor e 
desconforto momentâneo. 
6-Mudar e confiar: O que eu posso mudar eu mudo, mas o que não posso só 
me resta confiar e esperar... (eu não tenho controle de nada). 
7-Amor que transforma: Deus me ama e usará tudo ao meu favor (mesmo 
que eu não entendo agora). Ë preciso saber que o Senhor nos prometeu que 
tudo vai cooperar para o nosso bem (Rom 8:28), Ele é capaz de transformar 
as maldiçoes lançadas contra nós em bênçãos a nosso favor. Assim será 
possível vencer a ansiedade que nos rodeia e prevalecer neste mundo mal. 
 

    
    

    
    

“ O que você deixa para trás não é o que é gravado em 
monumentos de pedra, mas o que é tecido nas vidas 
de outros.” (Péricles) 


