
A
G

E
N

D
A

 

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 

 

 

 
 

No dia 7 de julho, a Igreja do Nazareno iniciou um novo Ministério - 
Idade com Qualidade sob a liderança da irmã Evanilde. O ministério 

iniciou suas atividades com palestras na área da saúde. Estiveram 
presentes o Dr. Nicola que ministrou para os homens e a Dra. Márcia 
para as mulheres. Após as palestras teve um momento de confraterni-

zação.  

             "Deixe suas esperanças, e não seus ferimentos, moldarem seu futuro."  Robert H. Schuller  

 

 

 

 
15 - SONIA MARIA DA SILVA 

18 - RENATA FERREIRA V. COELHO 

18 - CINIRA GARCIA GONÇALVES 

19 - THEREZINHA F. PEREIRA 

19 - FERNANDO DE SOUZA DIAS 

20 - MARISA GARCIA NEMOTO   

 
 

 

 
 

 

 

 

Inscrições abertas para o Coral Infantil. 
Início dos ensaios no dia 21 de julho - 

sábado às 9:30 da manhã. Crianças até 
11 anos. Falar com o Pr. Gilialdo. 

 

 

 
 

 

 

Acontecerá no dia 20/07 (sexta-
feira) às 20h na casa da Luciana e 
do Pedro . Quem quiser participar 
ou ter outras informações, deverá falar com  o 
Vitor ou Ana Paula. Os papéis serão tirados 
após o culto de domingo à noite. 
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Você conhece a fábula do porco-
espinho? Ela diz o seguinte: "Durante 

a Era Glacial,  muitos animais morri-

am por causa do frio. Os porcos-

espinhos, percebendo a situação, re-

solveram se juntar em grupos. Assim 
se agasalhavam e se protegiam mutu-

amente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros 

mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, 

decidiram se afastar uns dos outros e alguns morreram congela-

dos. Precisavam fazer uma escolha: aceitar os espinhos dos com-

panheiros ou desaparecer da Terra. Com sabedoria decidiram 
voltar a ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pe-

quenas feridas que uma relação muito próxima podia causar, já 

que o mais importante era o calor do outro. Dessa forma, sobrevi-

veram". Realmente, conviver com outras pessoas pode-nos causar 

problemas, mas a Bíblia diz que devemos fazer tudo o que for 
possível para viver em paz com todos. Podemos alcançar isso 

quando: 

1) tratamos as pessoas com humildade, demonstrando amor since-

ro; 

2) praticamos o que é bom; 
3) somos hospitaleiros e dividimos o que possuímos e, 

4) se alguém nos perseguir, em vez de buscar vingança orarmos 

para aquela pessoa, confiando em Deus, que julgará a todos. Não 

devemos "fazer justiça com as nossas próprias mãos". 

Por mais difícil que seja a convivência, seja em casa, no trabalho 
ou na comunidade cristã, não podemos viver isoladamente. Te-

mos de aprender a conviver com os espinhos dos relacionamen-

tos, sabendo que com amor podemos entender melhor as pessoas. 

Vamos perceber que quando tratamos os outros com amor e hu-

mildade somos também tratados da melhor forma até por pessoas 
com que considerávamos impossível conviver.  
Se alguém afirmar: " Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é 

mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode 

amar a Deus, a quem não vê. (1Jo 4.20) 

                                            Pão Diário - 08/05/12 (texto de HSG) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CASA NAZARENA DE PUBLICAÇÕES 

Seja ousado  

Por Dale Galloway – Um desafio para ações de 

liderança, motivação e novos enfoques com a 

expectativa da manifestação da ajuda de Deus. 
 

Deus chama! Confia Nele! 

Dos missionários nazarenos, Robert e Francis Collins, pionei-

ros do trabalho no Brasil, Que pela fé viram a mão de Deus 

transformando tragédias em vitória . 

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

 

 

 

A ESSÊNCIA DA VIDA CRISTÃ                                                                 
 
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, 
façais vós também” (João 13.15). O texto nos mostra que 
para ter uma verdadeira vida cristã, devemos buscar diaria-
mente seguir o exemplo de Cristo. Devemos entender que 
não somos maiores que o mestre. Se ELE nos deixou o exem-
plo, deve ser seguido por cada um de nós. No evangelho de 
João, capítulo 13:12-20, Jesus nos dá um exemplo de humil-
dade. ELE lavou os pés dos discípulos. Não apenas daqueles 
que permaneceriam seguindo-O, mas os pés de Judas, o 
traidor, também! A pergunta é: Você ministraria com humil-
dade a uma pessoa que você soubesse que mais tarde viria a 
lhe trair? A Essência da verdadeira vida cristã, consiste em 
obedecer a Jesus e seguir o SEU exemplo. Precisamos des-
pertar o desejo de conhecer Jesus. tanto em nossa própria 
vida, quanto na vida de outras pessoas. Em Filipenses capí-
tulo 3:8-10, Paulo nos mostra como despertar esse desejo, 
pois ele renunciou a tudo que a vida lhe podia oferecer por 
amor a Cristo e assim ganhar  a salvação.  Quando conhece-
mos a Cristo, fazendo DELE o SENHOR de nossas vidas, pas-
samos a viver uma verdadeira vida cristã. Seguindo o exem-
plo de humildade de Jesus, obedecendo aos SEUS manda-
mentos, e o conhecendo, mediante uma relação de busca e 
aperfeiçoamento constante em nossas vidas, temos o privi-
légio de colocar todas as nossas esperanças NELE. O cristão 
deve ter uma visão voltada para a eternidade. Colocando as 
suas esperanças no Deus Vivo, aquele que pode todas as 
coisas e para o qual nada é impossível! Uma vida cristã ver-
dadeira é uma vida que: - Agrada a Cristo. É uma vida de 
obediência à Sua Palavra. Que anda assim como Ele andou, e 
procura sempre glorificá-lo em todo seu estilo de viver. Siga 
o exemplo do Senhor Jesus Cristo em sua vida, e torne-se 
um verdadeiro cristão em toda sua essência de vida.                                  

 

Rev. Eloi Moutinho 

 

15 de julho de 2012 

 

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 


