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S  E  M  A  N  A  L 

 Sexta: 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. 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    

    “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.” Eclesiastes 3:1 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

            

 
 
 
 

 

    
 

   16 - HAMILTON DE SOUZA 
    17 - MARIANA SALGADO  
            PATRÍCIA CARVALHO  
    20 - SIMONE ROSSETTI 

   ♥ Pelo  Congresso das mulheres e homens; 
  ♥ Pelas programações do mês. 

Participe da Escola Bíblica Dominical — turmas para 
todas as idades. Início às 9 horas.  
Pais, venham e traga seu filho. 

CULTO DE MISSÕESCULTO DE MISSÕESCULTO DE MISSÕESCULTO DE MISSÕES    
JUDAÍSMOJUDAÍSMOJUDAÍSMOJUDAÍSMO    



 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 33   15/08/2010 

15 de agosto de  2010 
1.  Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica: Glaucy 
3.  Oração:  Denis 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração: Rev. Israel de Castro e Souza 
6. Boas vindas:  
7. Especiais:  
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Elói Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

 

 

O TEMPO DE DEUS 
 
   Um excelente nadador 
tinha o costume de correr 
até a água e de molhar 
somente o dedão do pé 
antes de qualquer 
mergulho. Algum intrigado 
com aquele 
comportamento, lhe 
perguntou qual a razão 
daquele hábito. O nadador sorriu respondeu: Há alguns anos eu 
era um professor de natação. Eu os ensinava a nadar e a saltar 
do trampolim. Certa noite, eu não conseguia dormir, e fui até a 
piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua 
brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no 
trampolim, vi minha sombra na parede da frente. Com os braços 
abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de 
saltar, fiquei ali parado, contemplando minha imagem. Nesse 
momento pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. 
Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi que Jesus 
tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. 
Naquele momento as palavras daquele ensinamento me vieram 
a mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido sobre 
a morte de Jesus. Não sei quanto tempo fiquei ali parado com os 
braços estendidos. Finalmente desci do trampolim e fui até a 
escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés 
tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam 
esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi todo, e senti 
um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado seria meu último 
salto. Naquela noite a imagem da cruz na parede salvou a minha 
vida. Fiquei tão agradecido a Deus, que ajoelhei na beira da 
piscina, confessei os meus pecados e me entreguei a Ele, 
consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus 
morreu para me salvar. Naquela noite fui salvo duas vezes e, 
para nunca mais me esquecer, sempre que vou até piscina 
molho o 
dedão do pé antes de saltar na água..."Deus tem um plano na 
vida de cada um de nós e não adianta querermos 
apressar ou retardar as coisas pois tudo acontecerá no seu 

devido 
tempo e 
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ANTES QUE SEJA TARDE...ANTES QUE SEJA TARDE...ANTES QUE SEJA TARDE...ANTES QUE SEJA TARDE... 

Milhares de pessoas em cada lugar deste mundo hão de 
estar perdidas para todo o sempre, unicamente porque não foram 
zelosas para tomar uma decisão no momento próprio e deixaram 
para amanhã. Conheceram a verdade de Deus, entenderam o plano 
salvador de Deus, mas decidiram adiar a grande e maravilhosa 
decisão que qualifica o homem e o torna um verdadeiro filho de 
Deus, por intermédio do sacrifício eficiente de Cristo, e, por 
conseguinte ter vida eterna. Quando Moisés recebeu o chamado de 
Faraó para interceder a Deus em favor do monarca, oprimido por 
enxames de moscas, que tomavam conta do seu palácio e de toda 
terra do Egito, o profeta perguntou ao rei: Quando queres que eu ore 
a Deus por ti, para que seja liberto da praga de moscas? Faraó 
respondeu-lhe: “Amanhã!” Atitudes que devem ser mudadas hoje, 
porque adiá-las? Porque transferi-la para o dia de amanhã? Faraó 
preferiu passar uma noite a mais com as moscas, porque a sua 
decisão foi para “amanhã”. Decisões que são deixadas para 
amanhã, talvez nunca venham a ser tomadas. Uns dizem: Amanhã 
consagrarei minha vida a Jesus, outros dizem: Amanhã deixarei 
meus ídolos que tanto admiro e Deus condena. Outros sussurram: 
Tenho que mudar de vida. Porém... amanhã. Existem mudanças e 
decisões que tem que acontecer hoje, amanhã pode ser tarde 
demais. Em muitos sentidos, o amanhã que muitos esperam e com 
o qual estão contando, na verdade nunca chegará. O amanhã pode 
ser uma grande utopia que está iludindo a raça humana. O certo é 
que Hoje é o dia que Deus designou para a grande decisão na nossa 
vida: “...se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso 
coração...”(Heb 3:7). Hoje é o dia que Deus tem posto à nossa 
disposição para fazermos nossas escolhas e decisões pelo certo ou 
errado. “Eis que ponho diante de vós a benção e a maldição...” O 
que escolher você já sabe, então pois, escolha hoje. Chegou a hora 
de decisão, ficar com a mentira ou com a verdade? Ficar com o 
mundo ou ficar com Cristo? Seguir suas próprias idéias ou seguir a 
Jesus, o único caminho? Antes que seja tarde demais, volte-se para 
Jesus Cristo de todo o seu coração. Em Lucas 12:16-21, Jesus conta 
a parábola do rico insensato, que fez uma grande colheita e decidiu 
guardar tudo para “amanhã poder folgar”, mas a palavra veio a ele e 
o chamou de louco e lhe avisou: Esta noite pedirão a tua alma...” 
Queridos irmãos é hora de decisão, hora de buscarmos a Deus de 
todo coração, sem preguiça  ou má vontade, mas com toda a força 
da nossa alma, pois o tempo urge e a hora é agora, acredite, 
amanhã pode não dar mais tempo.Com sentimento de urgência no 
espírito, o que o tempo está abreviado, digo a todos: Vigiai!   
Agarrado pela Graça de Cristo, 

 

22 e 23 de outubro de 2010 
Taxa de inscrição: R$ 70,00—incluso camiseta e refeições 
Local: Primeira Igreja do Nazareno 
Informações: http://mulheresregiaosuldobrasil.blogspot.com  
Inscrições: congressoregiaosul@gmail.com a/c de Rosi M. 
Souza  
Pagamento via depósito bancário: Caixa Econômica Federal 
Agência: 3068 — C/C 001.00.002.194-3 
 

A inscrição será validada após o envio do comprovante do pagamento 

"O homem que tem coragem de desperdiçar uma hora do seu 
tempo não descobriu o valor da vida." (Charles Darwin) 


