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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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

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 

  ERROS DE BOLETINS DE IGREJAS 

Pérolas dos boletins informativos das 

Igrejas - o melhor do humor cristão, 

segundo dizem, é verídico! Teria saido 

em boletins de Igrejas. As frases a 

seguir foram retiradas de boletins do-

minicais. Por razões óbvias, as mesmas 

não são citadas. Vamos nos deleitar, 

então, na leitura: 

 

 

1."Teremos sorvetada na igreja próximo sábado; as irmãs que 

forem doar leite, cheguem mais cedo."  

 

2. "Após a feijoada do próximo sábado teremos um período de 

meditação."  

 

3. "A irmã Laura agradece a todos os muitos irmãos que contribuí-

ram para que finalmente ela engravidasse. Foi muito difícil, foi 

uma luta. Sem suas orações..." 

 

4. "Precisamos orar intensamente pelo problema de saúde da irmã 

Cândida. Não tem Cristo que resolva." 

 

5. "Os irmãos e irmãs que não sabem ler devem devolver os bole-

tins da igreja no final do culto, assim que já tiverem usado." 

 

 

6. "O novo zelador é o irmão Manuel. Não é casado, mas faz tudo 

que os outros mandam." 

 

 

7. "O pastor viajou para o enterro da mãe do irmão Paulo. No 

culto cantaremos Ouve-se o Júbilo de Todos os Povos." 

 

 

8. "O diácono irmão Zaqueu convida os homens da igreja para no 

próximo sábado podarem as árvores." 

 

 

9. "A todos os irmãos que doaram alimentos à família da irmã 

Lurdes a igreja agradece, ela morreu em paz."  

 

 

10. "Convidamos a todos para possessão do nosso novo pastor no 

dia 25. Traga convidados para assistirem. 

 

E alguns erros, puramente de digitação, para o meu consolo: 
 

 "E Jesus montado na sua jamanta entra em Jerusalém...." 
 

  "... ao subir Jesus no pinículo para pregar...." 

 "... e aquele pobre homem deixa cair suas mulatas confiante que 
sairá andando ... " 

 "... e os irmãos que participarão da reunião de senhoras..." 

  "... a igreja local dever ser como um corpo, com as partes asus-

tadas para funcionar ..." 

 

 

18 - RENATA FERREIRA V. COELHO 
18 - CINIRA GARCIA GONÇALVES 

19 - THEREZINHA F. PEREIRA 
20 - MARISA GARCIA NEMOTO 

21 - HENRIQUE F. CORREIA 

“Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o Dia de Cristo Jesus.” Filip. 1:6  

 

 

 

 
 

30 DE JULHO 

Jantar na Chácara Nazarena com a pre-

sença da Pastora Nélcia  

CONVITE: R$ 10,00 

Pegue o seu com a Judite ou com a irmã Nilza 
 

CONVIDE UMA AMIGA 

 

 

 

O artesanato estará de férias 

até o dia 26/07 

EM AGOSTO... 

      Conferência Missionária e  

Encontro de casais 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 28    17/07/2011 

17 de julho de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:   

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

10.  Oração de Encerramento 

  
  
 

 Um belo dia de sol, Sr. Mário, um velho cami-
nhoneiro chega em todo orgulhoso 
e chama a sua esposa para ver o 
lindo caminhão que comprara de-
pois de longos e árduos 20 anos 
de trabalho. Era o primeiro que 
conseguia comprar depois de tan-
tos anos de sufoco e estrada. A 
partir daquele dia, finalmente seria 
seu próprio patrão. Ao chegar à 
porta de casa, encontra seu filhi-
nho de seis anos, martelando alegremente a lataria do 
reluzente caminhão. Irado e aos berros pergunta o que o 
filho estava fazendo e, sem hesitar, completamente fora 
de si, martela impiedosamente as mãos do garoto, que se 
põe a chorar desesperadamente sem entender o que 
estava acontecendo. A mulher do caminhoneiro corre em 
socorro do filho, mas pouco pôde fazer. Chorando junto 
ao filho, consegue trazer o marido à realidade,  e juntos 
levam o garoto ao hospital para cuidar dos ferimentos 
provocados. Passadas várias horas de cirurgia, o médico 
desconsolado e bastante abatido, chama os pais e infor-
ma que as dilacerações foram de tão grande extensão, 
que todos os dedos da criança tiveram que ser amputa-
dos. Porém, o menino era forte e resistia bem ao ato ci-
rúrgico, devendo os pais aguardá-lo no quarto. Ao acor-
dar, o menino ainda sonolento esboçou um sorriso e dis-
se ao pai: -Papai, me desculpe. Eu só queria consertar 
seu caminhão, como você me ensinou outro dia. Não 
fique bravo comigo. O pai, enternecido e profundamente 
arrependido,  deu um forte abraço no filho e disse que 
aquilo não tinha mais importância. Não estava bravo e 
sim arrependido de ter sido tão duro com ele e que a lata-
ria do caminhão não tinha estragado. Então o garoto com 
os olhos radiantes perguntou: - Quer dizer que não está 
mais bravo comigo? - É claro que não! – respondeu o pai. 
Ao que o menino pergunta: - Se estou perdoado papai, 
quando meus dedinhos vão nascer de novo? 
 

Nos momentos de raiva cega, machucamos as pesso-
as que mais amamos, e muitas vezes não podemos 
“sarar” a ferida que deixamos. Nos momentos de rai-
va, tente parar e pensar em suas atitudes, a fim de 
evitar que os danos sejam irreversíveis. Não há nada 
pior que o arrependimento e a culpa. 

Pense nisto! 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

                                  

ESPERANÇA... 

Vivemos dias onde o povo de Deus necessita cada vez mais de 

convicção no evangelho e de uma fé fundamentada na Palavra 

de Deus. Somos tentados, pelos revezes que enfrentamos, à 

desistir...Desistir de lutar, desistir de uma vida melhor, desistir da 

igreja, desistir de orar, enfim, desistir...A desistência não com-

bina com o Evangelho, senão combina com o Evangelho tam-

bém não deveria combinar comigo e com você não é mesmo? 

Não é fácil, mas é uma escolha e um pedido… É uma ESCOLHA 

quando usamos do livre arbítrio para deixar Cristo reinar em nós 

e permitimos que Ele nos guie para uma visão superior da qual 

no momento podemos não ter...É uma aventura de fé! É um 

PEDIDO quando depositamos nossas fraquezas aos pés 

dAquele que tudo pode, que é maior do que tudo que somos e 

pensamos. De forma bem pessoal, a sua e a minha oração po-

deria ser mais ou menos assim...Mesmo sem sentir Tua pro-

teção, ergo minhas mãos e recebo o Teu silêncio. Tudo o que eu 

fiz foi pra merecer bênçãos de Tuas mãos, mas agora não as 

vejo. Mesmo querendo entender as razões, eu sei sempre es-

tivestes aqui. Bem maior que o meu clamor é o plano que Tu 

tens pra mim. Bem maior que a minha dor é o peso de Tua glória 

em mim. Quero enxergar Teus planos invisíveis. A grandeza 

dessa verdade é que não precisamos e nem devemos diminuir 

nossos problemas. Somente você sabe quão grande tem sido as 

suas lutas. Entretanto, a boa nova de hoje é que existe uma 

esperança maior. Esperança hoje que se “materializa” na pessoa 

de Jesus Cristo. Ele é maior que a doença, maior que os maus 

resultados, maior que o desemprego, maior que a injustiça, 

maior que o abandono, maior que a solidão, maior que tudo! Ele 

é Deus e sabe tudo de você e de mim, e os planos Dele são 

maiores sempre! Nunca se esqueça disso! Se mantivermos uma 

relação próxima com o Pai, o Espírito Santo operará em nós e 

nos dirigirá em cada situação que tenhamos que enfrentar. En-

quanto buscamos um avivamento pessoal, profundo, roguemos a 

Deus que nos guie para tomar boas decisões e crescer cada dia 

mais como verdadeiros discípulos de Cristo e na esperança que Ele 

é. Grande abraço...                                             Pr. Gilialdo Barreto         


