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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 

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 

 

 

 

 

 

 

20—JOÃO DONIZETE GASPARINO 

       ALESSANDRA PEREIRA 
       JÚLIA R. OLIVEIRA 
21—APARECIDA ARZOLLI 

       RUTE PISARELLI DA SILVA 
23—MARCOS VINICIUS GOES 

 

 

AGUARDEM!!! 

  
 

 

 

Só existem duas formas de viver a sua vida: A primeira é pensando que o milagre não existe; a outra é pensando que tudo é milagre.  Albert Einstein  

 

CESTA DO AMOR 

Traga a sua doação...Não esqueça, 

neste NATAL  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) 

Dia 10, aconteceu o último evento para as mulheres -  Chá Distrital de Natal com a participa-

ção de 80 mulheres das nossas igrejas do distrito e de outras denominações.  

Dia 11, foi realizado a assembléia local, no qual aconteceu a eleição para os novos líderes de 

departamentos. Também houve momentos de relatórios e agradecimentos. 

Dia 16 - Ensaio da cantata de Natal - O amor nasceu. Depois de um dia de trabalho, todos 

compareceram para o último ensaio.                                                                     Fotos: Rosie Souza 

 

 

Compartilhe a sua receita favorita com outras mulhe-

res participando do projeto: Minhas receitas. Em 2012, será publica-

do um livro com todas as participantes. As receitas já estão sendo 

enviadas...Para participar, basta entregá-la juntamente com um 

versículo de sua preferência para Rosi ou envie pelo e-mail: rosi-

e@nazarenolondrina.com.br. 

Não deixe de participar da pesquisa sobre o boletim. A sua avaliação 

é muito importante. Procure na recepção e preencha. 

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


ORDEM DO CULTO 
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18 de dezembro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem   

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

  

 

       Ideias para brincar de amigo secreto 
Quero trocar o presente: Coloque todos os pacotes de presente dentro 

de uma cesta ou cima de uma mesa. Anote o nome dos participantes e 

coloque em uma caixinha. Sorteie um a um e cada sorteado tem direito 

a ir ao monte de presente escolher o que mais lhe agradar, pode deci-

dir sem abrir os presentes, quando escolher poderá abrí-lo. O primeiro 

a escolher não terá direito a trocar o presente, mas a partir do 2° se 

achar que o do número 1° é melhor que o que escolheu tem direito a 

pega-lo. E assim por diante. O primeiro que foi sorteado no final terá 

direito a escolher o presente que quiser. A graça desse tipo de amigo 

oculto, é caprichar na embalagem, quem sabe colocando presentes 

pequenos em grandes caixas… vale a criatividade para impressionar.  

Amigo Surpresa: Este tipo de amigo “oculto” é feito em estilo relâmpa-

go, ou seja, peça para os participantes levarem um presente unissex 

em valor estipulado anteriormente para a festa. Na hora o nome de 

todos é anotado e colocado em uma caixa. Cada participante deve tirar 

um papel e ficará sabendo na hora seu amigo “oculto” e a quem vai 

presentear aquele presente escolhido com tanto carinho por ele. Esse 

tipo de amigo “oculto” é feito geralmente quando as pessoas não têm 

muito tempo para reunirem para decidir sobre a brincadeira, ou seja, é 

uma maneira de abreviar e facilitar toda a organização da festa de 

confraternização. 

Receita de Panetone 

1 Kg de farinha de trigo 

100 g de fermento biológico 

200 g de manteiga 

200 g de açúcar 

15 g de mel 

8 gemas 

10 g de sal 

250 g de frutas cristalizadas 

150 g de uvas passas embebidas no rum 

1 pitada de vanilina ou aroma de baunilha 

raspas e suco de laranja e água até dar o ponto 

Numa vasilha, misture 100 g de farinha, o fermento e um pouco de 

água. Fica com aparência de esponja. Deixe descansar por 15 minutos 

e depois adicione o restante dos ingredientes, colocando as frutas 

cristalizadas e as uvas sempre por último e faça uma massa bem maci-

a. Deixe descansar, coberta por um pano, durante 20 minutos e em 

seguida, faça os modelos, coloque nas formas e deixe descansar nova-

m e n t e até quase atingir o dobro. Leve para assar numa assadeira 

ou em forma de papel, colocando num forno aquecido a uma tem-

peratura média de 180 graus. 

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

       

 

PARA QUE TODOS SEJAM UM 
(João 17:21) 

 

“Quando Sr. Pedro pensou que seu fim estava próximo, decidiu reunir 

os onze filhos e a sua esposa. Entregou a cada um dos filhos uma vara e 

disse: A vara que cada um tem nas mãos é símbolo de vós mesmos... Logo 

ordenou à Maria, a mais jovem de todos, que tentasse quebrar a vara de 

Antonio, coisa que ela fez com rapidez e sem grande esforço. Pedro con-

templou os filhos e ordenou-lhes que unissem as varas num só feixe. Assim 

juntas, ele pediu a José, o mais forte dos filhos, que tentasse parti-las ao 

meio. José tentou, mas todas as varas unidas eram tão fortes que seus 

braços musculosos não podiam parti-las. -Filhos meus, -disse o pai, -estou 

prestes a morrer, mas quis mostrar-vos que há um ponto que vos fará mui-

to fortes: é a união. Cada um de vocês não é mais forte que a frágil vara que 

Maria quebrou. Mas se todas as frágeis varas ficarem unidas, nada e nem 

ninguém as destruirá. “Quando um grupo se une pode conseguir grandes 

proezas”.  A Igreja deve aprender o valor da harmonia e da unidade. O 

nosso ponto de união é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma de suas últi-

mas orações como homem, pelo seus discípulos, foi: ...que todos sejam 

um...para que o mundo creia que tu me enviaste...(João 17:21). Com isso 

Jesus está nos dando um diferencial de evangelismo... ”Sejam um e eles 

acreditaram em vocês”. Unidade acontece no coração de quem busca a 

vontade de Deus e a santificação, por isso Jesus ora assim na hora final... 

“...que eles sejam um assim como nos o somos...”. Que grande desafio para 

quem quer fazer a plena e total vontade do Senhor Jesus. Unidade é sinal 

de poder e fé. 

Eu te convido a fazer tudo o possível para estabelecer a união entre 

nós, e aproveito para fazer algumas sugestões de como buscar a união: 

 1. Valorize sua participação em cada culto, não falte por qualquer 

coisa...  

2. Ore pelos irmãos...  

3. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas para a igreja avançar mais....  

4. Ajude alguém...  

5. Trabalhe para o bem da igreja... 

6. Seja um participante ativo...  

7. Cresça na fé, ame o próximo e perdoe sempre.  Assim o mundo co-

nhecerá. 

* Copiado e comentado por: Pr. Valdir Aquino Lubas 

http://tudogostoso.uol.com.br/

