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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) 

    

 

 

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 

                                                         "Nunca digas é impossível. Diz: ainda não fiz" - Provérbio japonês 

 
 

 

17 - FRANCISCA T. DA SILVA 

17 - FELIPE GUSTAVO CASTRO ALVES 

20 - LUIZ CARLOS ZANGIROLAMI 

 
 
 

 

 
 

"Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à 

sua mulher, e eles se tornarão uma só carne". Gên. 2:24  
 

 

 

No dia 20/3 - quarta-feira às 20h palestra com o cardi-

ologista Valmir Rosa ministrará uma palestra. 

      CONVIDE UM (A) AMIGO(A)  E VENHA PARTICIPAR! 

Dr. Valmir Rosa. Graduado em Medicina 
pela Universidade Estadual de Londrina, 

com titulo de cardiologista pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. Dr. Valmir também é especialista em Missio-
logia pela Faculdade Teológica Sul Americana. Autor do 
livro: Saúde Integral - Vivendo a vida intensamente, da 

Editora Descoberta. 
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                                  O Barbeiro 

 Um homem, como de 

costume, foi ao barbeiro cortar o 

cabelo e fazer a barba. Como 

eram conhecidos, o barbeiro e o 

cliente, enquanto o serviço era 

executado conversavam sobre 

diversos assuntos até que o bar-

beiro comentou: 

- Deus não existe! 

O cliente surpreso, perguntou: 

- Como é que é? Deus não existe? 

E o barbeiro argumentou: 

- Isso mesmo que você ouviu. Deus não existe! Vejo todos 

os dias na televisão crianças passando fome, vivendo na 

miséria, políticos roubando impunemente, inocentes mor-

rendo de maneira bárbara e tantas outras coisas revoltantes. 

Você acha que se Deus existisse Ele permitiria tanta injusti-

ça? Deus não existe! O cliente ouviu tudo muito atento. 

Enfim o corte ficou pronto e a barba estava feita, o cliente 

levantou-se, pagou a conta e saiu refletindo sobre tudo o 

que houvera escutado do barbeiro até que se deparou com 

um mendigo na esquina, sentado no chão com os cabelos 

embaraçados, batendo nos ombros e com a barba enorme 

ainda por fazer. Vendo isso voltou na mesma hora a barbea-

ria e chegando afirmou: 

- Barbeiros não existem! 

O barbeiro ouvindo isso, não entendeu, mas o cliente reafir-

mou: 

- Barbeiros não existem! 

- Como não existem? Eu estou aqui, sou barbeiro. Você 

deve estar ficando doido, como você diz pra mim que eu 

não existo. Sou um barbeiro. 

Então o cliente explicou: 

- Chegando a esquina vi um homem com os cabelos grandes 

e embaraçados e com a barba por fazer. Se barbeiro existis-

se ele não estaria assim. 

- Ah!, eu existo, sim!. O problema é que ele nunca veio até 

aqui cortar o cabelo e fazer a barba. 

- Pois é, disse então o cliente, Deus também existe, o pro-

blema é que as pessoas não vão até Ele. Deus está sempre 

de portas abertas todos os dias aguardando que a gente re-

solva arrumar nossas vidas... 

                                                 Enviado por Pedro J. Martins 

           
 

                                                      A GENEROSIDADE AGRADA A DEUS      

 
Deus se alegra quando seu povo oferta. A Bíblia diz em Êxodo 35:22 

“Vieram, tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispos-

tos de coração, trazendo broches, pendentes, anéis e braceletes, 

......assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor.” 

Agrada a Deus quando nos sacrificamos para dar ofertas regular-

mente. 2 Cor. 8:2 “Como, em muita prova de tribulação, a abundância 

do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua 

generosidade.” 

Ofertar deve ser uma atitude de um coração cheio de amor. Levítico 

19:9-10 “Quando fizeres a colheita da tua terra, não segarás totalmente 

os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua sega. 

Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos 

caídos da tua vinha; deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu 

sou o senhor vosso Deus.” 

Dar ofertas deve ser um ato de adoração. A Bíblia diz em Mateus 

2:11 “E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe e, pros-

trando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádi-

vas: ouro incenso e mirra.” 

As ofertas devem ser dadas de boa vontade. A Bíblia diz em 2 Corín-

tios 9:7 “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com 

tristeza, nem por constrangimento; porque Deus ama ao que dá com 

alegria.” 

Devemos contribuir segundo nossas posses. 2 Coríntios 8:12 “Porque, 

se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não 

segundo o que não tem.” 

Deus requer muito daqueles que recebem muito. A Bíblia diz em 

Lucas 12:48 “Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá; e a 

quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá.” 

Dar os dízimos e as ofertas garante as bênçãos de Deus. Malaquias 

3:10 “Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja manti-

mento na minha casa; e provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, 

se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção 

sem medida".                                               

A generosidade regressa ao doador. A Bíblia diz em Lucas 6:38 “Dai, 

e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos 

deitarão no regaço; porque com a mesma medida com que medis, vos 

medirão a vós.” Deus é o melhor exemplo de generosidade. A Bíblia diz 

em João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 

a vida eterna.”                                       

Rev. Eloi Moutinho 

 

  17 de março 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 
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