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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sexta: 20h  - Momento de Oração 

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: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

 

19 - ELZA DA SILVA FERREIRA 

21 - JOSÉ SARTORATO RODRIGUES 

Saída no dia: 20/10 - Quinta-feira 

 às 23h em frente da Igreja. 
 

Levar roupa de cama e banho e  

uma roupa branca ou rosa para a  

noite temática que acontecerá no 

dia 21. 

CESTA DO AMOR 

Traga a sua doação...Não esqueça que 

alguém precisa de você!! 

 

Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu 

irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, 

como pode permanecer nele o amor de Deus?” (I - João 

3.17) 

  

Aconteceu na sexta-feira, dia  07 de outubro, um jantar organizado pelo MED e 

teve a participação dos professores que ministram aula na escola dominical e no 

culto noturno. Foi um momento de muita descontração em que ganharam 

presentes e saborearam de um delicioso jantar feito pela mestre cuca Marilda. 

(Fotos: Jaime Oliveira) 

“O amor recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro 

e mais importante degrau para se chegar ao conhecimento.” 

Distrito Londrina 

 

Tema: Tu és sal? 
 
 
 
 

26 e 27 de novembro 

 

Acampamento Shalon 

          Valor: R$ 90,00  

 Inscrições: Falar com Roberto Nakamura  

Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, dá com bondade a todos. Tiago 1:5 

 
29 de outubro 

MÃOS  ESTENDIDAS 

VIAGEM PARA CAMPO GRANDE 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  
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16 de outubro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas:   

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

SER PROFESSOR 

Relata Sra. Thompson, que no seu primeiro dia de 

aula, parou em frente aos seus alunos da quinta série 

primária e, como todos os demais professores, lhes 

disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela 

sabia que isso era quase impossível, já que na primeira 

fila estava sentado um garoto chamado Teddy. A 

professora havia observado que ele não se dava bem 
com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e chei-

rando mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em lhe dar notas 

vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era 

solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos, 

para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A Sra. Thomp-

son deixou a ficha de Teddy por último. Mas quando a leu foi grande sua 

surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Teddy havia anotado o 

seguinte: Teddy é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre 

estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar 

perto dele. A professora do segundo ano escreveu: Teddy é um aluno exce-

lente e muito querido pelos seus colegas, mas tem estado preocupado com a 

mãe que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida 

em seu lar deve estar muito difícil. Da professora do terceiro ano constava a 

anotação seguinte: a morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Teddy. 

Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua 
vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A pro-

fessora do quarto ano escreveu: Teddy anda muito distraído e não mostra 

interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na 

sala de aula. A Sra. Thompson se deu conta do problema e ficou terrivel-

mente envergonhada. Sentiu - se ainda pior quando lembrou dos presentes 

que os alunos lhe haviam dado, envoltos em papéis coloridos, exceto o de 

Teddy, que estava enrolado num papel marrom de supermercado. Lembra-se 

de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver 

uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. 

Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no 

braço e um pouco do perfume sobre a mão. Naquela ocasião Teddy ficou um 

pouco mais tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda, que 

Teddy lhe disse que ela estava cheirosa como a mãe. Naquele dia, depois 

que todos se foram, a professora Thompson chorou por longo tempo... Em 

seguida, decidiu- se a mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais 

atenção aos seus alunos, especialmente a Teddy. Com o passar do tempo ela 
notou que o garoto só melhorava, e quando mais ela lhe dava carinho e 

atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Teddy saiu como o 

melhor da classe. Um ano mais tarde a Sra. Thompson recebeu uma notícia 

em que Teddy lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na vida. 

Seis anos depois, recebeu outra carta de Teddy, contando que havia concluí-

do o segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora que 

tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assina-

da pelo Dr. Theodore Stoddard, seu antigo aluno, mais conhecido como 

Teddy. Mas a história não terminou aqui. A Sra. Thompson recebeu outra 

carta, em que Teddy a convidava para seu casamento e noticiava a morte de 

seu pai. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira 

que ganhou de Teddy anos antes. Quando os dois se encontraram, abraçaram

-se por longo tempo e Teddy lhe disse ao ouvido: obrigado por acreditar em 

mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer dife-

rença. Mas ela, com os olhos banhados em pranto sussurrou baixinho: você 
está enganado ! Foi você que me ensinou que eu podia fazer diferença, afinal 

eu não sabia ensinar até que o conheci. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

FRACASSADO OU VITORIOSO? 

 Um dia, um jovem rapaz, desanimado com a 
vida e com as pessoas, procurou um velho professor, 

para ajudá-lo e disse:-Venho aqui, professor, porque me 
sinto inútil, não tenho ânimo. Dizem por aí sou uma dro-

ga, que não sirvo para nada, que não faço tarefas bem 
feitas. Como posso melhorar? O que posso fazer para 

que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse: 

-Sinto muito, meu jovem, mas não posso ajudá-lo. E 
fazendo uma pausa, falou: Eu concordo com tudo isto 

que andam falando por aí. O rapaz totalmente abalado 
abaixou a cabeça e foi saindo de fininho... E o professor 

continuou: meu jovem, olhe para mim, você acaba de 
provar que tudo isto é verdade. O jovem com os olhos 

cheios de lágrimas disse: -Mas o senhor nem olhou para 
mim, como pode dizer isto? E naquele instante o profes-

sor lhe respondeu: -Digo isto porque quando me referi 
que você era tudo o que estavam falando, você aceitou e 

já ia saindo sem perguntar o porquê eu também achava 
isto de você... E o professor continuou: -Um dia fui insul-

tado com estas mesmas palavras e pior fui chamado de 

incapaz, burro e incompetente. E você acha que eu de-

sisti? Terminei meus estudos provando para mim mesmo 
que sou capaz, e Deus me criou para ser sua imagem e 

semelhança e hoje estou aqui sentado nesta mesa como 
professor. Então meu querido aluno... te digo: -Erga-

se!!! Lute pelo que você quer, e toda vez que você acor-
dar faça como eu, olhe no espelho e se pergunte: “Eu 

quero ser um fracassado ou um vitorioso?” Eu escolhi 
ser vitorioso e você? O jovem saiu sorrindo sem palavras 

e daquele dia em diante via-se um sorriso em seu rosto, 
e aquele velho professor nunca mais viu o jovem cabis-

baixo.  

             "E VOCÊ? ESCOLHE SER O QUÊ?" 

"QUER SER UM FRACASSADO OU UM  

VITORIOSO?" 


