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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 

 

 
27 - ANTÔNIO TENÓRIO DE ALMEIDA 
28 - RAYANE KELLY L. DA SILVEIRA 

Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio; as que amamentam ele guiará mansamente. Is. 40:11 

40 dias de oração  

Acontece no horário das 

6:00 - 6:30. Após esse horá-

rio a igreja permanece a-

berta até às 8:00 para ora-

ções e atendimento pasto-

ral. Esperamos por você! 

 

CONVITE DE FORMATURA - TEOLOGIA  
                  SEMINÁRIO TEOLÓGICO 

Os formandos: Glaucy, Mariana, Júlio e  

Moisés convidam a todos para o culto solene de  

formatura que acontecerá no dia 26 de  

agosto às 19h30 na Primeira Igreja do Nazareno. 

ORE E PARTICIPE! 

1 2 

3 4 5 

6 7 8 

9  10 

1- Pai Arnaldo e Polyana; 2- Pai Odilon e Lucas; 3- Pai Everton 

e Evandro, 4- Pai Toninho e Serginho; 5- Pai Dinho: Thiago e 

Felipe; 6- Pai Roberto: Satomi e Caio, 7- Pai Rodrigo: Lucas e 

Valentina; 8- Pai Marcelo e Arthur; 9-  Pai Mário: Ana, Duda e 

Ana; 10- Pai André: Carol e Manu. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 33    21/08/2011 

21 de agosto 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:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

10.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

  
  

 

Onde você coloca o sal? 

 

 

                O velho Mestre pe-
diu a um jovem triste que co-
locasse uma mão cheia de sal 
em um copo de água e be-
besse.  
– Qual é o gosto?' - perguntou 
o Mestre.  
– Ruim - disse o aprendiz. O 
Mestre sorriu e pediu ao jo-
vem que pegasse outra mão  cheia de sal e levasse 
a  um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem 
jogou o sal no  lago. Então o velho  disse: 
 – Beba um pouco dessa água. Enquanto a água  escorri-
a do queixo do jovem  o Mestre perguntou: 

 – Qual é o gosto? 
 – Bom! Disse o rapaz. 
 – Você sente o gosto do sal?' perguntou o  Mestre. 
 – Não, disse o jovem. O Mestre então sentou ao lado do 
jovem, pegou em  suas mãos e disse: A dor na vida de 
uma pessoa não muda. Mas o sabor da dor depende de 
onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa 
que você deve fazer é:  

- aumentar o sentido de tudo o que está a sua volta. 
- é dar mais valor ao 
que você tem do que 
ao que você perdeu. 
Em outras pala-
vras:  É deixar de ser 
copo, para tornar-se 
um lago.  
- entender que a 
vontade de Deus 
nem sempre é fácil, 
mas crer que Ele 

está no comando e que tem um plano para a nossa vida, 
o que faz a caminhada valer a pena.  

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

MEMÓRIA APAGADA 

“A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças 
não terá nome.” (Jó 18:17) 
 
Enquanto eu não tive meus filhos nunca valorizei a memória de 
uma familia. Neste versículo o amigo de Jó está falando do desti-

no dos maus em meio a uma série de flagelos e desgraças, men-
ciona que sua memória será apagada. Estamos vivendo uma 
geração e um tempo onde as famílias e as tradições já perderam 
muito de sua força e gradualmente estão perdendo ainda mais. 

Infelizmente, esta realidade de nossos dias desvalorizou aquilo 
que uma memória pode fazer. Lembramos do heroísmo de nos-
sos ancestrais, de sua bravura desbravando terras desconhecidas 
ou mesmo começando negócios que hoje são prósperos. Isso 

está sumindo. Nossa história está sendo apagada e tenho visto 
que a maioria de nós mora em ruas que tem nomes de pessoas, 
mas não fazemos a menor idéia de quem foram. Pela herança 
cultural em si eu me preocupo pouco, mas temo pelo aprendiza-
do. Estes homens e mulheres acertaram e erraram no passado e 

podemos aprender com isso. Note que o amigo de Jó fala disso 
como se fosse uma sentença, como se dissesse que a vida dos 
ímpios não merecesse ser lembrada. Sua vida merece ser lem-
brada? Algo será dito a seu respeito nas gerações futuras, depois 

de sua partida? Preocupe-se com isso agora, tenha você 12 ou 
82 anos de idade. Quero que meus filhos sejam lembrados como 
crianças obedientes e tementes a Deus. Quero ser lembrado 
como bom pai, marido e colega de trabalho. Quero que todos se 

lembrem de algo que eu tenha dito ou ensinado. É um esforço 
diário, é uma intenção, é uma decisão. O que seria de nós se 
perdêssemos a memória dos nossos Abraão, Moisés, Davi, Salo-
mão, Isaías, e principalmente do Amado Senhor Jesus? Meu 
irmão, decida-se. Ou sua memória será um grande “branco” ou 

poderá manter algo na mente das pessoas. Invista nisso, pois 
tenho certeza que vai melhorar seu hoje e depositar para seu 

amanhã. É um desafio diário… 
 
“Senhor, eu por mim mesmo farei pouco ou nada que 
mereça ser lembrado, mas se Tu tomar conta de mim e 
me fortalecer, eu posso ser uma memória que vale a pe-
na. Ajuda-me, por favor.” 

 
Mário Fernandez 

 

 

 

- Pela recuperação do Pr. Jeomakson 

- Pelo Encontro com Deus 

- Pelo Conferência Missionária 


