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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) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

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 

Faça você mesmo o Natal acontecer, empregando as maiores ferramentas do ser humano em desuso – AMOR E PAZ.  

                       
 
                           
         
                                            
 
 
 
 

                             

                                              15 a 21 de dezembro 
 
 
 

15- MARIA JOSÉ COSTA 

16- PEDRO HENRIQUE PAIXÃO 

17- SHEILA FERNANDA PEREIRA 

19- ZAQUEU DOS SANTOS 

19- MARIO GIMENES DA SILVA 

20- JOÃO DONIZETE GASPARINO 

20- ALESSANDRA PEREIRA 

20- JULIA RODRIGUES OLIVEIRA 

21- RUTE PISARELLI DA SILVA 

21- APARECIDA DE F. P. ARZOLLI 

21- CLAUDIA CRUZ B. MOREIRA 

 

 

 

                        Fotos by Judite Garcia  

   

 
 

Devido ao período de férias o 
Culto Missionário  Infantil re-
torna no segundo domingo de 
março, porém não se esque-
çam os cultos infantil noturno 
continuam. 
 
 

 Também o Ministério de dança Rompendo 
em Fé fará um recesso. O retorno  será na 
segunda quinzena de março. A partir desta 
data o grupo abre a sua agenda para o 
trabalho missionário que vem desenvol-
vendo no decorrer dos anos.   
 
                           



 

 
 

 Durante uma era glacial, muito remota, 

quando parte do globo terrestre esteve coberto por 

densas camadas de 

gelo, muitos animais 

não resistiram ao 

frio intenso e morre-

ram, indefesos, por 

não se adaptarem às 

condições do clima 

hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-

espinhos, numa tentativa de se proteger e sobrevi-

ver, começou a se unir, e juntar-se mais e mais. 

Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do ou-

tro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mu-

tuamente, aqueciam-se enfrentando por mais tempo 

aquele forte inverno. Porém, vida ingrata, os espi-

nhos de cada um começaram a ferir os companheiros 

mais próximos, justamente aqueles que lhes forneci-

am mais calor, aquele calor vital, e afastaram-se fe-

ridos, magoados, por não suportarem mais tempo os 

espinhos dos seus companheiros. Doíam muito... Mas, 

essa não foi a melhor solução : afastados, separados, 

logo começaram a morrer congelados, os que não 

morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, 

com jeito, com precauções, de tal forma que, uni-

dos, cada qual conservava uma certa distância do 

outro, mínima, mas o suficiente para conviver, resis-

tindo à longa era glacial. E assim... Sobreviveram! 
 

É fácil trocar palavras, difícil é interpretar os silên-

cios! É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber co-

mo se encontrar! É fácil beijar o rosto, difícil é che-

gar ao coração! É fácil apertar as mãos, difícil é re-

ter o seu calor! É fácil sentir o amor, difícil é conter 

sua torrente! 

Que possamos nos aproximar uns dos outros com a-

mor e serenidade de tal forma que nossos espinhos 

não firam as pessoas que mais amamos tanto no tra-

balho, na escola, na igreja, em casa ou na rua. 

          NÃO É PRÓPRIO DE REIS, NEM DE PRÍNCIPES E NEM 

DE CRISTÃOS 

Sempre li e ouvi devocionais sobre provérbios 31:10-31, mas nunca dei 

atenção para o início desse capítulo e fiquei extasiada com a mensagem 

que ele trás. Veja (por falta de espaço condensei os versículos) o que diz 

e deixe que o Espírito Santo fale através do texto a seguir. 

"Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Co-

mo, filho meu? e como, filho do meu ventre? e como, filho dos meus 

votos? ... Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis 

beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte; para que 

bebendo, se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os afli-

tos. ...Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são 

designados à destruição. Abre a tua boca; julga retamente; e faze 

justiça aos pobres e aos necessitados." (Prov. 31:1-9) 

 Sob inspiração divina, Salomão relembra alguns dos conselhos 

que sua mãe lhe tinha dado. Como rei, Salomão tinha de se 

lembrar que algumas escolhas e comportamentos não eram 

próprios da sua condição. Neste texto são dados dois alertas 

importantes. Salomão deveria ter cuidado para não viver uma 

vida de imoralidade e devassidão. Muitos são os que, conferidos 

de importantes cargos e responsabilidades, acabam por sucum-

bir aos desejos imorais da carne. Ao confiar em Jesus somos 

libertos do poder da carne sobre nós. Temos de acreditar Nele! 

Ele é suficiente! A maior parte deste texto, no entanto, serve 

para alertar o rei para o segundo grande perigo. Não é próprio 

dos reis beber vinho ou sequer desejar bebida forte. São dadas 

algumas das consequências do consumo de bebidas alcoólicas. 

A mente fica mais fraca e são cometidos mais erros. Devido à 

responsabilidade do cargo que exercia, Salomão não deveria 

dar lugar a nada que lhe retirasse a força ou a clareza de pensa-

mento. E os pais e as mães? E os maridos e as esposas? E os 

profissionais e os estudantes? E os crentes em Jesus? As suas 

responsabilidades são menores? Será que é próprio do crente, 

que um dia reinará com Cristo, beber vinho e desejar bebida 

forte? Porque não escutamos a mãe de Salomão como se da 

nossa própria mãe se tratasse? Aquele que quer ser sábio, deve 

saber escutar, e colocar em prática, os sábios conselhos dos 

outros. 

15 de dezembro de 2013 

 

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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


