
A
G

E
N

D
A

 

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. 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 

 

 

 

21- MARIA DE FÁTIMA AQUINO 
21- ROSIRENE M. SOUZA 

23- GILIALDO BARRETO 
26- LARISSA SILVA TIROLLA 

Terá a presença do  

Pr. Equatoriano  La Rochede 

*Também será recolhido a última 

oferta de missões - GRATIDÃO 

(cofrinhos e envelopes) 

 

 

10 DE DEZEMBRO ÀS 15 HORAS 

Não pode esquecer de trazer:  um pra-

to de salgado/doce, um presente e u-

ma convidada. 

Será realizado na Primeira Igreja. 
 

PARTICIPEM!!! 

  
 

 

 

No dia 5 de novembro,  aconteceu o Musical Jesus e Eu com a apresentações de 

várias músicas especiais preparadas pelo Ministério de louvor. 
 

 

No dia 12, a igreja de Mandaguari  inaugurou o novo templo. Confira as fotos. 

Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Hb 11:1       

CHÁ PARA MULHERES—DISTRITAL 

ANIVERSARIANTES  

 

 

 

 

 

 

26 E 27 DE NOVEMBRO 

CULTO DE MISSÕES - 27/11 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 46  20/11/2011 

20 de novembro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

 

 

 
quase todos os países do mundo comemoram um dia 
especial quando expressam sua alegria ou gratidão pela 
colheita. Uma das comemorações mais antigas é a dos 
judeus. Você pode ler, na Bíblia, sobre a Festa dos Ta-
bernáculos (Levítico 23.39-41). Esta festa é comemorada 
no final de setembro ou no início de outubro. Deus man-
dou os judeus fazerem esta festa para lembrarem tudo de 
bom que Deus tinha feito por eles. Nos Estados Unidos, o 
Dia de Ação de Graças é um grande feriado. É sempre 
comemorado na 4ª quinta-feira do mês de novembro. Foi 
comemorado pela primeira vez em 1621 quando um pe-
queno grupo de crentes (chamados puritanos) comemo-
raram sua sobrevivência. Eles tinham saído da Inglaterra 
porque lá era proibido cultuar a Deus livremente. Quando 
eles chegaram aos Estados Unidos em 1620, eles não 
tinham nada e quase morreram de fome e frio. Eram 102 
pessoas. Morreram 56. Com a ajuda dos índios, os outros 
56 conseguiram sobreviver durante o primeiro ano no 
novo país. Resolveram então dar graças a Deus através 
de uma festa que durou três dias. Ao longo dos anos, isto 
se tornou uma tradição, e a data foi fixada em novembro 
pelo presidente dos Estados Unidos. A mesma tradição 
existe no Canadá, onde o dia é comemorado na 2ª se-
gunda-feira de outubro. Os evangélicos em outros países 
do mundo adotaram este dia em seu calendário, porque 
eles também querem ter um dia especial para agradecer 
todas as bênçãos de Deus. Algumas igrejas, aqui no Bra-
sil, fazem um culto de gratidão durante o mês de novem-
bro.  
 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

       
 

O CASAMENTO NO SENHOR 

 
      Comparecer a um templo evangélico e ter um pastor 
celebrando a cerimônia não é garantia de que o casamento é  
no Senhor. Há duas condições que possibilitam afirmar que 
um casamento foi constituído no Senhor. 
 

 

1. Quando os cônjuges têm os corações inclinados a obede-
cer a Deus. Corações fechados para Deus impossibilitam 
Jesus de atuar no lar. Crentes que somente vivem uma cas-
ca de religiosidade são incapazes de se casarem no Senhor. 
Nesse tipo de casamento, onde Deus atua, cada pessoa 
está preocupada em executar seu papel de acordo com os 
princípios estabelecidos pelo Criador. Basta verificar Colos-
senses 3 e o uso da expressão no Senhor pelo Apóstolo. Por 
exemplo, 3:18. Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos pró-
prios maridos, como convém no Senhor. 
 
 

2. Quando os cônjuges fazem do casamento uma oportuni-

dade de servir melhor a Deus e um ao outro. Um casamento 
cristão significa a união de forças, de zelo, de cuidados em 
prol de uma vida cristã mais refinada. O personagem da 
parábola dos convidados para as bodas, em Lucas 14:20, 

que escusou-se dizendo Casei, portanto não posso ir, estava 
muitíssimo longe de ter um casamento no Senhor. Se o seu 
casamento privá-lo de servir ao seu Deus, por favor, não 
diga que o Senhor está neste negócio! Na minha experiência 
como pastor tenho observado que os casais mais compro-
metidos com o Reino de Deus, são ao mesmo tempo mais 
comprometidos um com o outro. É impossível ter uma vida 
inteiramente consagrada a Deus e não demonstrar amor e 
respeito ao cônjuge. 
 O texto de Eclesiastes 4:9 e 10 bem retrata os efei-
tos de um casamento ideal para um servo de Deus: Melhor é 

serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu tra-
balho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companhei-
ro: mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro 
que o levante. Num casamento no Senhor há cuidado espiri-
tual mútuo, edificação, ministração, e o resultado é indubitá-
vel: “FELICIDADE PLENA”. 

 
Rev. Eloi Moutinho 

http://www.nazarenolondrina.com.br/component/banners/click/4.html

