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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 

   
 

No dia 11 de junho, a JNI promoveu o jantar elegante. Foi servi-

do uma deliciosa comida feita pela Mestre Cuca Marilda e os 

ajudantes Joãozinho e Gisele. O jantar contou com a participa-

ção de mais de 50 pessoas.Confira mais fotos no site - By Rosie Souza.

 

Congresso Nacional - JNI 

23 a 26 de junho 
Os jovens estão trabalhando com pro-

moções ao final do culto para arrecada-

ção de fundos para a viagem até  

 Serra Negra-SP.  
 

                 C O L A B O R E  !! 

 

 

Traga aquela receita que todos 

comentam e pedem. Juntamente 
com um versículo da sua escolha 

ela poderá fazer parte de uma cole-
tânea que será lançada no final de 

ano. Procure pela irmã Rosi e tenha 

mais informações.  

CHÁ PARA MULHERES - II IGREJA 

Tema: Minha sábia escolha (Rute 1:16) 
 

No dia 25 de junho às 15 horas acontecerá 

na Segunda Igreja (Jd. Santa Alice) o chá para mulheres. Parti-

cipe levando um prato de salgado e uma convidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 - Stéphanie Salgado 

 21 - Carla Karina de Lima Oliveira 

         Letícia Thaís Antunes 

 23 - Jeomakson Souza Evangelista 

CONVITE  
A irmã Nilza e convida todas mulheres que 
gostam de cantar para participarem de um 
ensaio que acontecerá na terça-feira (dia 

21) para apresentação no dia 25. 

                “O Senhor dá força ao seu povo , o Senhor abençoa com paz ao seu povo”. Salmos 29:11     

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 24   19/06/2011 

19 de junho de  2011 

 

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:  Pr. Achilles Acerbi (Rio Claro-SP) 

11.  Oração de Encerramento 

 
 

 

 Claudio, um rapaz já de certa idade, pegou o ôni-
bus e enquanto subia, um de seus sapatos se soltou 
e escorregou para o lado de fora.  O ônibus saiu 
rapidamente, e a porta se fechou sem que houves-
se chance de recuperar o sapato 'perdido'. Imedia-
tamente, Claudio retirou seu outro sapato e jogou-o 
pela janela. Um rapaz no ônibus que observava a 
situação, sem poder ajudar perguntou:  
- Desculpe perguntar, mas por que jogou fora seu 
outro sapato?  
E Claudio respondeu:  
- Pra que alguém o encontre e seja capaz de usá-
los. Provavelmente apenas alguém realmente ne-
cessitado dará importância a um sapato usado en-
contrado na rua. E de nada lhe adiantará apenas 
um pé. Quando desceu do ônibus em seu destino, 
Claudio buscou uma loja, e comprou um novo par 
de sapatos. Durante nossa vida é inevitável perder 
coisas.  
Muitas vezes estas perdas são penosas e suposta-
mente injustas, porém certamente necessárias para 
que coisas novas e melhores possam acontecer.  

 

Jogue fora idéias, crenças, ma-

neiras de viver ou experiências 
que não lhe acrescentam nada e 
lhe roubam atenção e energia. 
Aproveite e tire do seu 'armário' 
aquelas coisas negativas que só 
lhe trazem tristezas, ressenti-
mentos, mágoas e sofrimento. O 
'novo' só pode ocupar espaço em nossas vidas 

quando o 'velho' deixar de fazer parte dela. 
 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 
 
 

SANTIFICAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL 
 
 

      O homem somente é completo se tiver seu corpo, 
alma e espírito inteiramente santificados. Na criação 
Deus nos fez perfeitos e tão perfeitos que o próprio 
Deus diz que éramos a Sua semelhança e imagem. O 
pecado, não somente nos separou de Deus, como tam-
bém trouxe a morte e tornou impuro aquele que Deus 
fez santo. Aquele que Deus criou para viver em íntima 
comunhão com Ele, agora estava condenado a viver 
eternamente separado por causa do pecado.  Mas no 
seu maravilhoso e eterno plano de salvação, Deus, em 
Cristo, já nos via santos, mesmo antes da fundação do 
mundo (Ef.1:4). No seu plano maravilhoso de trazer 
de volta o homem para a sua comunhão, Deus provi-
denciou desde o Édem, sacrifícios de sangue para per-
dão de pecados que apontavam para o sacrifício per-
feito que seu Filho ofereceria um dia na Cruz. Jesus 
veio, não somente para perdoar os pecados, mas tirar 
o pecado (Jo.1:29). O homem traz na sua essência a 
natureza pecaminosa desde o seu nascimento. É peca-
dor porque já nasce em pecado (Sl. 51:5; Rm. 3:23). A 
maravilha em tudo é que o plano de salvação é um 
plano da Trindade. Deus o Pai enviou seu Filho, 
(Jo.3:16), que por sua vez enviou o Espírito Santo, 
(Jo.16:7-11). O Espírito Santo é que convence o peca-
dor. Quando este se arrepende e confessa, Jesus não 
somente perdoa, mas justifica o pecador que é regene-
rado pelo lavar purificador do Espírito (Ti.3:5). O Es-
pírito passa a habitar no novo convertido e o leva a 
buscar uma vida santificada. Esta acontece quando há 
uma consagração completa. O Espírito Santo então 
vem na sua plenitude e santifica por inteiro o crente. 
 

Rev. Eloi Moutinho 

 

 

-Pela saúde e a vida espiritual dos irmãos; 

-Pela viagem dos jovens ao Congresso. 


