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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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) 

   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: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Ana Paula Moutinho 

                         

Com a participação de várias igrejas, aconteceu no dia 6/10, o Culto 
de Ações de Graças e apresentações de coreografias organizado 
pelo ministério de danças Rompendo em fé. O grupo agradece a 

Leonice e a participação da igreja. 

 

                            Fale muito sobre Deus, pouco sobre você e nada sobre os outros. 

 

 
 

 
 

21- JOSÉ CARLOS RODRIGUES 

22 - FRANCISCO E. CARDOSO SOLA 

24- MARILDA GASPARINO 

24- CAMILA DUARTE 

 

 

 

 

 

TEMA: AMOR SEM FRONTEIRAS 

27 de outubro 
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 Desejando encorajar o progresso de seu jo-
vem filho ao piano, uma mãe levou seu pequeno filho 
a um concerto de Paderewski. Depois de sentarem, a 
mãe viu uma amiga na 
platéia e foi até ela para 
saudá-la. Tomando a opor-
tunidade para explorar as 
maravilhas do teatro, o 
pequeno menino se levan-
tou e eventualmente suas 
explorações o levaram a 
uma porta onde estava escrito: "PROIBIDA A ENTRA-
DA". Quando as luzes abaixaram e o concerto estava 
prestes a começar, a mãe retornou ao seu lugar e 
descobriu que seu filho não estava lá. De repente, as 
cortinas se abriram e as luzes caíram sobre um im-
pressionante piano Steinway no centro do palco. Hor-
rorizada, a mãe viu seu filho sentado ao teclado, ino-
centemente catando as notas de "Cai, cai, balão". Na-
quele momento, o grande mestre de piano fez sua 
entrada, rapidamente foi ao piano, e sussurrou no ou-
vido do menino: -Não pare, continue tocando.  Então, 
debruçando, Paderewski estendeu sua mão esquerda 
e começou a preencher a parte do baixo. Logo, colo-
cou sua mão direita ao redor do menino e acrescen-
tou um belo acompanhamento de melodia. Juntos, o 
velho mestre e o jovem noviço transformaram uma 
situação embaraçosa em uma experiência maravilho-
samente criativa. O público estava perplexo.    
 

 É assim que as coisas são com Deus. O que 
podemos conseguir por conta própria mal vale men-
cionar. Fazemos o melhor possível, mas os resultados 
não são exatamente como uma música graciosamen-
te fluida.  Mas, com as mãos do Mestre, as obras de 
nossas vidas verdadeiramente podem ser lindas. Na 
próxima vez que você se determinar a realizar gran-
des feitos, ouça atentamente. Você pode ouvir a voz 
do Mestre, sussurrando em seu ouvido: - Não pare, 
continue tocando.  Sinta seus braços amorosos ao 
seu redor. Saiba que suas fortes mãos estão tocando 
o concerto de sua vida. Lembre-se, Deus não chama 
aqueles que são equipados. Ele equipa aqueles que 
são chamados. E Ele sempre estará lá para amar e 
guiar você a grandes coisas. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 - 8431-4431 (Oi) - 9620-1580 (Tim) 

 

 

     Entra mais... 

Em Ezequiel 47, o profeta tem uma visão fantástica 

do que seria a vivencia no Evangelho no Reino de Deus; ele 

vê e ouve o Deus amoroso chamando o homem para um  

relacionamento de envolvimento, compromisso e entrega 

total a uma Graça tão profunda que quem deseja e decide 

obedecer entra de mergulho e se deixa afogar para viver to-

talmente submerso nesta vida abundante.  

Temos vivido dias de intensa atividade e isso tem 

invadido a mente das pessoas a tal ponto que muitos cris-

tãos sinceros confundem relacionamento com Deus com 

atividades religiosas sem valor eterno, achando que com isso 

estão conquistando admiração de Deus para os seus afaze-

res religiosos e acumulando galardões para posteriormente 

trocarem por resposta de oração. É certo que todo nosso 

trabalho não é vão no Senhor e Deus nos manda trabalhar 

para alem da conquista do mantimento para viver, mas é 

necessário buscar as coisa do alto e priorizar o que é predo-

minantemente do reino de Deus e é justiça do céu. Assim a 

pratica do bem nos vem como um estilo de vida em amor, 

fruto de um relacionamento com o Deus amoroso que nos 

manda amar sempre e nos ensina amar pessoas e não coi-

sas deste mundo. Então quando se vive em amor e se conhe-

ce a Deus, temos nossas prioridades trocadas  e nossas ativi-

dades também. Somos levados a deixar de lado as coisas de 

valores terrenos e assumir as prioridades de Deus que são 

fundamentais para se agradar o Pai. Quanto mais entende-

mos isso mais queremos mergulhar e se deixar cobrir neste 

rio de vida. Viver a vida no dia a dia, sabendo que a Graça de 

Deus é um rio profundo e sem limite e que posso mergulhar 

cada vez mais, me incentiva e motiva a querer conhecer mais 

a Deus, pois Jesus disse em João 17 que: Esta é a vida eter-

na, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus 

Cristo a quem enviaste... Assim posso ouvir sempre a voz do 

Espírito Santo me chamando: entra mais, mais, mais e 

mais... E quanto mais se entra mais se compromete, se en-

volve e se é envolvido. 

Entra mais...  

Valdir  Aquino lubas 

 21 de outubro de 2012 

 

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 

ORDEM DO CULTO 


