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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) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082 ) 

 

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 

"As coisas mais importantes na vida não são coisas, são pessoas". 

 
 

19 a 25 de maio 
 

19 - ANDRÉ LUIZ S. DO NASCIMENTO 

23 – ALEXANDRE GABRIEL C. SOLA 

25 - MILTON ROGÉRIO PERES 

25 - JOSÉ MAGALHÃES FILHO 

 

 

 
 

 

 

 
 

No dia  11 de maio, a JNI realizou uma programação 

pra lá de especial para as mamães. Após a palavra da 

pra. Renata foi servido um delicioso chilli a todos pre-

sentes. O evento contou com mais de 40 mães. 



 

 

Depois que inventaram a calça de cós baixo, as meninas passaram 

a ter sérios problemas para esconder a barriguinha e outras coisas 

que não convém dizer aqui. Quem foi ao encontro com Deus viu a 

minha invenção. Na verdade, 

não inventei nada! Quem 

inventou foram os japoneses e 

eles chamam de haramaki, 

que na tradução literal é aque-

cedor de barriga. Unindo a 

sabedoria deles com a neces-

sidade dos outros de esconder dos outros o que as calças baixas 

cismam em mostrar, surgiu a faixa tapa-quadril. Dá para fazer do 

zero, costurando ou até mesmo tricotando já 

que funciona para esquentar a barriga. Mas 

ainda a melhor opção é a reciclagem. Isso a 

gente consegue cortando a barra de uma cami-

seta que tenha um pouco de lycra ou elastano. 

Você pode acrescentar na barra, uma renda ou 

bordado inglês. O que vale aqui é a criatividade.  
Caso você queira conhecer o estilo japonês é só acessar o site: 

http://www.1101.com/store/haramaki/warmers2008/english/

index.html 

________________________________________ 
 

 

Talvez este livro tenha sido um dos 

livros que mais li. Perdi as contas de 

quantas vezes. Foge, Nick, foge conta 

a história de um jovem drogado que é 

rejeitado pelos pais e sai de Porto 

Rico para morar em Nova Iorque e lá se envolve com 

gangues e passa a liderar uma das mais perigosa 

quadrilha: Mau-maus. A história de Nicky Cruz é parecida com a de 

milhares de jovens e adolescentes que vivem nas grandes cidades 

espalhadas pelo mundo. Rejeitado pelos pais, carente de afeto e 

atenção, ele fez das ruas o seu lar, dos amigos, a sua família, mas 

que pelo poder de Deus abandonou o ódio e a violência para se 

tornar pregador de grande influência para milhares de outros jo-

vens iguais a ele. É um livro recomendado para todos, mas indico 

principalmente para os jovens adolescentes, porque é um testemu-

nho envolvente e de grande impacto. 

Ficha técnica 

Paginas: 312  

Autor: Nicky Cruz e Jamie Buckingham 

Valor: 25,20 

Nicky Cruz nasceu em Porto Rico, em 6/12/1938. 

Foi o líder da famigerada gangue "Mau-Maus" de 

Nova Iorque.  Posteriormente se tornou um pastor. Sua infância foi 

muito perturbadora, vivendo em um dos piores bairros de Porto 

Rico sempre se envolvia em confusão. Sua própria mãe o chamava 

de "Filho de Satã". 

 

 EU ESTOU COM VOCÊ! 

 

Crer quando todos os meios falham é extremamente agradável a Deus e é 
mais aceitável. Jesus disse a Tomé: "Você acreditou porque você viu, mas 
bem-aventurados são aqueles que acreditam e não ter visto" (João 20:29). 

 

Abençoados são aqueles que acreditam que não há nenhuma 
evidência de uma resposta à oração, que confiam esperançosos, 
quando todos os meios falharam. Alguém chegou no lugar de 
desesperança no fundo do poço esgotando todos os meios pos-
síveis. A pessoa amada está enfrentando a morte e os médicos 
não dão nenhuma esperança. A morte parece inevitável. A espe-
rança se foi. O milagre que você pediu não está acontecendo. 
Ou seja, quando hordas de satanás vem para atacar a sua men-
te com medo, raiva, dúvida esmagadora: "Onde está o teu Deus 
agora? Você orou até que você não tinha mais lágrimas. Você 
fez jejum. Você ficou na promessa. Você confiou." Pensamentos 
blasfemos serão injetados em sua mente: "A oração não foi ouvi-
da. A fé não funcionou. Não vou desistir de Deus, porém sim-
plesmente não confio mais Nele. Não vale a pena!" Até questões 
sobre a existência de Deus serão injetados em sua mente. Estes 
foram os dispositivos de satanás por séculos. Alguns dos mais 
piedosos homens e mulheres que já viveram estiveram sob tais 
ataques demoníacos. Para quem vai pelo vale da sombra da 
morte, ouça esta palavra: o choro vai durar por alguns dias escu-
ros, noites terríveis em que em meio a escuridão em breve você 
vai ouvir o sussurro Pai: "Eu estou com você. Eu não posso te 
dizer por que agora, mas um dia tudo vai fazer sentido. Você vai 
ver que tudo era parte do meu plano. Não foi por acaso. Foi uma 
falha de sua parte. Segure firme. Deixe-me abraçar você na hora 
da dor." 

Amado, Deus nunca deixou de agir, mas na bondade e 
amor. Quando falham todos os meios, o seu amor prevalece. 
Segure firme a sua fé. Permanecei firmes na sua Palavra. Não 
há outra esperança neste mundo.         

 

19 de maio 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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ORDEM  DO  CULTO 

O reverendo David Wilkerson começou sua carreira em meados de 
1958 pregando para pessoas marginalizadas nos suburbios de Nova 
Iorque. Ele foi o responsável pela conversão de Nick Cruz.  Escritor de 
dezenas de livros dentre eles o Best Seller A Cruz e o Punhal que conta 
a historia de sua chamada, da conversão de Nicky até a fundação do 
"Desafio Jovem", um ministério destinado a resgatar jovens 
problemáticos, membros de gangues, viciados em drogas, e de outras 
organizações destinadas a atividades evangelísticas para jovens. 
Morreu aos 79 anos quando sofreu um acidente de carro no Texas na 
tarde de quarta-feira, 27 de Abril de 2011. Nesse dia ele escreveu este 
que seria o seu último devocional. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convers%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nick_Cruz
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Cruz_e_o_Punhal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desafio_Jovem

