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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:      

Ana Paula Moutinho 

           

  
               
 

 

A Borboleta Azul 
 

 

Havia um viúvo que morava com 

suas duas filhas curiosas e inte-

ligentes. As meninas sempre 

faziam muitas perguntas. Algu-

mas ele sabia responder,outras 

não. Como pretendia oferecer a 

elas a melhor educação, man-

dou as meninas passarem fé-

rias com um sábio que morava 

no alto de uma colina. O sábio sempre respondia todas as per-

guntas sem hesitar. Impacientes com o sábio, as meninas resol-

veram inventar uma pergunta que ele não saberia responder. 

Então, uma delas apareceu com uma linda borboleta azul que 

usaria para pregar uma peça no sábio. 

- O que você vai fazer? - perguntou a irmã. 

- Vou esconder a borboleta em minhas mãos e perguntar se ela 

está viva ou morta. Se ele disser que ela está morta, vou abrir 

minhas mãos e deixá-la voar. Se ele disser que ela está viva, vou 

apertá-la e esmagá-la. E assim qualquer resposta que o sábio nos 

der estará errada! As duas meninas foram então ao encontro do 

sábio, que estava meditando. 

- Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me sábio, ela está viva ou 

morta? 

Calmamente o sábio sorriu e respondeu: 

- Depende de você... ela está em suas mãos.  

Assim é a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Não 

devemos culpar ninguém quando algo dá errado. Somos nós os 

responsáveis por aquilo que conquistamos (ou não conquista-

mos). Nossa vida está em nossas mãos, como a borboleta azul... 

Cabe a nós escolher o que fazer com ela. O valor das coisas não 

está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que 

acontecem. 
 

"Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexpli-

cáveis e pessoas incomparáveis." 
 

 

A coincidência é a forma que Deus tem de realizar anonimamente um milagre. Anônimo  

 

 

08 -  MARIA APARECIDA RODRIGUES 

13 - RAQUEL MOUTINHO EVANGELISTA 

 

18 - BALBINA DE OLIVEIRA SOUZA 

20 - CRISLIANY APARECIDA PINTO 

20 - FERNANDO AUGUSTO DA SILVA 

21 - MÔNICA THEREZINHA PINHEIRO 

21 - LARA CREMASCO FERTONANI 

22 - EDINA PONTOMO GUIMARÃES 

 

 

 

MULHERES NAZARENAS 

PARTICIPEM DA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE ARTE QUE 

ACONTECERÁ NO DIA 29 DE SETEMBRO À PARTIR 

DAS 14H.  

INTERESSADAS FALAR COM A SHEILA OU LUZINETE. 

   JANTAR 

 

VOCÊ QUER PARTICIPAR?  RESERVE O SEU 

LUGAR NO ÔNIBUS. FALAR COM PR. ELOI 

 

 

SERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO PARA CRIANÇAS 

IDADE: 4 A 12 ANOS 

VALOR: 3,00 REAIS - FALAR COM LUZINETE 
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01- Quiabo – vive es-

corregando 

02- Bolsa de Valores – 

Um dia está em alta, 

outro dia está em baixa  

03- Temporada – Um 

mês na Igreja outro na-

da  

04- Balão de Gás – Vi-

ve sempre cheio de ar e 

sempre explodindo  

05- Bule – De “pô café” (pouca fé) 

06- FMI – impõe um monte de restrições e não 

ajuda ninguém 

07- Chuchu – pega o gosto de qualquer coisa com 

que esteja em contato - “vai com as outras” 

08- Feudal – Acredita que por ter dinheiro manda 

na Igreja 

09- Florzinha de Jesus – Qualquer coisa sai da 

Igreja com biquinho 

10- Gabriela – Eu nasci assim, eu cresci assim, 

vou ser sempre assim, Gabriela 

11- Papagaio (1) – Precisa ter o pé amarrado e as 

asas cortadas para ficar na linha 

12- Papagaio (2) – Vive repetindo tudo o que fa-

lam sem examinar as escrituras 

13- Peter Pan – Não quer crescer nunca 

14- Pipoca – Quando a coisa esquente ele pula 

fora 

15- Porco-espinho – Vive alfinetando os irmãos 

16- Raimundo – Um pé na Igreja e o outro no 

mundo 

17- Rocambole – Sempre enrolado 

18- Seis horas – Sempre pedindo “seis ora por 

mim” (vocês orem por mim) 

19- Transgênico – Modificado, mas não transfor-

mado 

 
Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 - 8431-4431 (Oi) - 9620-1580 (Tim) 

 
 

          O Poder de Fazer a Diferença  
 

"Cantem ao Senhor, todas as terras! Proclamem a 
sua salvação dia após dia! Anunciem a sua glória en-

tre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os 
povos!" (1 Crônicas 16:23-24) 

 
 
 Como crentes vivendo num mundo ímpio, às vezes 
nos perguntamos se realmente podemos fazer alguma diferen-
ça. Será que podemos de fato penetrar nesse mundo cínico e 
proclamar as Boas Novas que Deus nos deu? 
 
 A resposta para essa pergunta está na fonte do nosso 
poder. Se confiarmos em nossa própria força e em nossos pró-
prios métodos, não poderemos fazer muita diferença. Se con-
fiarmos em nossas próprias habilidades, certamente não po-
deremos. Mas se optarmos por deixar o poder ilimitado de 
Deus nos conduzir, então nada poderá nos deter. Sim, nós 
cristãos podemos fazer a diferença nesse mundo. Como cren-
tes, como igreja, somos os únicos que podem fazer uma dife-
rença efetiva. Os políticos irão ajudar alguns. Outras pessoas 
que atuam em áreas sociais também irão ajudar muita gente, 
mas o principal impacto sobre a nossa geração decorrerá da 
efetiva atuação da igreja de Jesus Cristo. 
 
 Mas isso não será feito através da igreja sozinha. 
Será feito se nos deixarmos capacitar pelo Espírito Santo. Será 
feito pela igreja se ela estiver obedecendo à Palavra de Deus e 
anunciando as Boas Novas sob o poder ilimitado de Deus. 
 
 É tentador dizer: "Esqueça! Não há o que se possa 
fazer. Obviamente, nunca conseguiremos afetar o mundo em 
que vivemos." Mas Jesus Cristo nos deu uma ordem, a qual 
afetará sobremaneira o mundo onde vivemos: sermos sal da 
terra e luz do mundo, sermos Seus legítimos representantes. 

 

Extraído do site: devocionais diários/2deabrilde2012 

 

20 de setembro 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 

ORDEM DO CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/04/o-poder-de-fazer-diferenca.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1cr/16

