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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 

 

 

 

 

 

 

 
16 - ARNALDO ALEXANDRINO SOUZA 

17 - ÁLISON FERREIRA ANTUNES 
21 - LAURA CRISTINI MATTOS MOUTINHO 

 
 

 

 
 

 
 

No dia 6 de abril, aconteceu o tradicional culto de Páscoa com várias apresen-

tações especiais. Confiram algumas fotos. 
 

Deus conhece-nos totalmente e cuida de nós a despeito desse conhecimento. J C Stern.  

 

O departamento da Escola Dominical está aceitando doa-

ções de brindes para a programação que acontecerá em 
Maio em homenagens as mães. 

 Falar com a irmã Luzinete. 



ORDEM DO CULTO 
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15 de abril 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 

 

 
 

Que espécie de cristão você é?  

Alguns são como carrinho de mão: Precisam ser em-
purrados para trabalhar na igreja. 
Alguns são como canoa: Só andam a remo ou rio a-
baixo. 
Alguns são como a bateria descarregada: Sem ne-
nhuma energia, nem força para funcionar no reino de 
Deus. 
Alguns são como trailers: Só avançam na vida Cristã 
quando puxados. 
Alguns são como a bola de futebol: Ninguém sabe 
que direção tomará em sua vida religiosa. 
Alguns são como o papagaio: Precisam ter pé amar-
rado e asa cortada para manter-se na linha. 
Alguns são como o balão de gás: Vivem cheios de ar 
e sempre prontos para explodir. 
Alguns são como o anúncio de gás neon: Vivem apa-
gando e acendendo em seu testemunho cristão. 
Alguns são como o gatinho: Só estão contentes e ani-
mados na igreja quando mimados. 
Alguns são como o clima: Instáveis e inconstantes em 
sua conduta. 
Alguns são como criancinha: Sem senso de responsa-
bilidade e sem maturidade em seu viver. 
Alguns são como o microscópio: Sempre mostrando 
as faltas dos outros, descobrindo até as que não são 
evidentes. 
 

Alguns são como o telescópio: Podem ver o trabalho 
do Senhor à distância. 
Alguns são como o nascer do sol: Podemos sempre 
contar com eles para um novo dia. 
Alguns são como a rocha de Gibraltar: Firmes, cons-
tantes e sempre abundantes na obra do Senhor. 
Estes são alguns dos tipos de Cristãos, se você se 
enquadra em algumas destas opções, espero em 

Deus que seja em 
uma das três ulti-
mas. Se não peça a 
Deus orientação em 
sua vida e certa-
mente obterás vitó-
ria no nome do Se-
nhor Jesus. 
 

 

Extraído 

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

 

SÓ PELA GRAÇA 

Não há nenhum meio de receber o favor de Deus, Sua 

graça e misericórdia, que não seja através de Jesus. A 

graça e misericórdia divina não é um prêmio para o 
vencedor, mas um dom gratuito de Deus. Nenhum de 

nós somos merecedores da graça divina, Deus nos con-

cede gratuitamente Sua maravilhosa graça e misericór-

dia.  Muitas pessoas não se acham necessitadas da gra-
ça e da misericórdia de Deus, pois em função da vida 

que vivem não enxergam tal necessidade. Podemos pa-

rafrasear exemplificando uma pessoa que ocupa uma 
posição de poder e é venerada por homens em função 

de tal poder. Faraó viveu assim. Era o homem mais po-

deroso do mundo em sua época, adorado como um 

“deus” na terra, não via a menor necessidade de receber 
misericórdia de Deus. Deus precisou levantar-se contra 

Faraó, para mostrar quem é que possui poder. Faraó 

tinha força humana, poder é algo inerente da vida de 
Deus, é sua própria essência. Deus mostrou a Faraó que 

uma pessoa só pode governar neste mundo se tiver a 

aprovação Dele, e quando tem tal aprovação e faz dela 
mal uso, verá um dia Deus revelar-se poderosamente 

cobrando relatório do uso feito dessa aprovação. Assim 

também qualquer pessoa que em função do poder hu-

mano que possui, ou por qualquer outro motivo, achar 
desnecessário a misericórdia divina, se surpreenderá 

com a manifestação de justiça da parte de Deus. Graça 

é favor imerecido de Deus. Somente por meio deste 
favor é que podemos ter acesso à Sua presença e des-

frutar em Cristo da plena certeza da nossa salvação. 

Graça e paz.                                                                         

Rev. Eloi Moutinho 

 

UMA PROGRAMAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO DE 
JOVENS PARA TODOS. ÀS QUINTA-FEIRA - 21h, NA 

SALA DA EBD DE JOVENS. 


