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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 

Perder tempo em aprender coisas que não interessam, priva-nos de descobrir coisas interessantes.  

 
 

 

  21 a 27 de abril 
 

21 – LAURA CHRISTINI DE MATTOS MOUTINHO 

22 - YURI CARNELOS ZANGIROLANI 

23 - SILVIA IRUEK DOS SANTOS 
24 - ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Título: A Cruz de Cristo 
Autor: John Stott 
Tamanho: 21 x 14 cm 
Páginas: 360 
Editora: Editora Vida 
Valor: 29,90 
 

O símbolo universal da fé cristã não é a 
manjedoura, mas a cruz. Mesmo assim, 

muitos cristãos não entendem o significado da cruz nem 
o motivo por que Cristo precisou morrer. O teólogo John 
Stott apresenta respostas a questões inquietantes ao 
analisar: a cruz como o próprio Senhor Jesus a entendi-
a, à luz dos Evangelhos; a profundidade da expressão 
"Cristo em nosso lugar"; o feito realizado pela cruz; o 
que significa viver submetido à cruz de Cristo. Stott dei-
xa claro que após essa compreensão, o homem sente a 
necessidade de ter um relacionamento íntimo com Deus 
marcado pela adoração.  
 Considerada um clássico moderno, esta obra 
combina exposição bíblica excelente, estudo criterioso 
da fé cristã e o chamado urgente para uma vida ao pé 
da cruz.  

 
 
 

QUEM É JONH STOTT? 
John Robert Walmsley Stott, (27 de a-

bril de 1921 – 27 de julho de 2011) foi um 

líder anglicano britânico, conhecido como uma 

das grandes lideranças mundiais evangélicas. 

Foi um dos principais autores do pacto de Lau-

sana, em 1974. Em 2005, a revista Time clas-

sificou Stott entre as 100 pessoas mais influ-

entes do mundo. 

Será no dia 26/04 (sexta-feira) às 20h  

na residência do Pr. Israel - Condomínio Havana. 

O casal Marcia e Rildo e o pequeno 
Junior aguardam a chegada do Thia-
go para agosto. Parabéns a família! 

REUNIÃO DOS PROFESSORES 
Dia 25/04 às 20h com a pastora Mariana. 

"Seu exemplo fala tão alto que não posso ouvir o que 

você fala" 

http://www.editoravida.web558.kinghost.net/autor.asp?codigo=155
http://www.editoravida.web558.kinghost.net/marca.asp?codigo=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1921
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anglicano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Lausana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Lausana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Time_(revista)


  

OS TRÊS LEÕES 
 

Numa determinada floresta havia 3 leões. Um dia o 

macaco, representante eleito dos animais súditos, fez 

uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse: - 

Nós, os animais, sabemos que o leão é o rei dos ani-

mais, mas há uma dúvida no ar: existem 3 leões fortes. 

Ora, a qual deles nós devemos prestar homenagem? 

Quem, dentre eles, deverá ser o nosso rei? Os 3 leões 

souberam da reunião e comentaram entre si: - É verda-

de, a preocupação da bicharada faz sentido, uma flo-

resta não pode ter 3 reis, precisamos saber qual de nós 

será o escolhido. Mas como descobrir? Essa era a 

grande questão: lutar entre si eles não queriam, pois 

eram muito amigos. O impasse estava formado. De 

novo, todos os animais se reuniram para discutir uma 

solução para o caso. Depois de usarem técnicas de 

reuniões do tipo brainstorming, etc...eles tiveram uma 

ideia excelente. O macaco se encontrou com os 3 feli-

nos e contou o que eles decidiram: - Bem, senhores 

leões, encontramos uma solução desafiadora para o 

problema. A solução está na Montanha Difícil. - Mon-

tanha Difícil? Como assim? - É simples, ponderou o 

macaco. Decidimos que vocês 3 deverão escalar a 

Montanha Difícil. O que atingir o pico primeiro será 

consagrado o rei dos reis. A Montanha Difícil era a 

mais alta entre todas naquela imensa floresta. O desa-

fio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais 

cercaram a Montanha para assistir a grande escalada. 

O primeiro tentou. Não conseguiu. Foi derrotado. O 

segundo tentou. Não conseguiu. Foi derrotado. O ter-

ceiro tentou. Não conseguiu. Foi derrotado. Os ani-

mais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual de-

les seria o rei, uma vez que os 3 foram derrotados? Foi 

nesse momento que uma águia sábia, idosa na idade e 

grande em sabedoria, pediu a palavra: - Eu sei quem 

deve ser o rei!  

 

Você sabe, qual dos 3 leões foi escolhido 

o rei? 
A história continua no próximo boletim.  

O QUE É AVIVAMENTO? 

No dicionário Aurélio, avivamento é definido como o ato ou efei-

to de avivar – tornar mais vivo, mais nítido, cobrar ânimo, ficar 

intenso. Mas o que avivamento significa dentro do contexto que 

vivemos - a igreja de Jesus? 
 

1- Primeiramente o avivamento nos fala de "Retornar"! 

No Salmo 85:6 lemos: "Não tornarás a vivificar-nos, para que o 

teu povo se alegre em ti?" Este texto nos indica a idéia da ne-

cessidade de uma recuperação. Nos fala de sairmos de um 

estado de apatia e inércia, para uma vida de alegria e significa-

do. Trás a ideia de um retorno a uma vida que só é experimen-

tada na lembrança do passado – distante da realidade presen-

te. Esta vida é possível mas foi perdida em algum lugar da exis-

tência da fé. 
 

2- Em segundo lugar nos fala de "Restaurar"! Sl. 126:4 

O avivamento restaura verdades. Restaura aquilo que um dia 

cremos (nossa doutrina), e vivemos (nossa prática), mas que 

por alguma razão abandonamos ao total desapreço. Portanto o 

avivamento é uma recuperação daquilo que está esquecido, 

obscurecido. O avivamento repara o altar da nossa vida. Res-

taura o nosso fervor, nosso ânimo e nossa paixão pelo Senhor 

do Reino e pelas coisas do Reino. 
 

3- Em terceiro lugar avivamento nos fala de "Restituir"! Sl.51:12 

É a restituição de um entusiasmo rejuvenescido; de um andar 

em santidade. O avivamento é a volta de uma vida de credibili-

dade! Isto é mais que grandes concentrações, mais que "êxtase 

pentecostal", mais que uma experiência com o sobrenatural, 

mais ainda do que milhares de pessoas se agregando às Igrejas 

evangélicas. É mais que o testemunhar das mudanças sociais 

que ocorrem – novos apartamentos, novos carros, novos em-

pregos e novas empresas. "Avivamento é uma operação do 

Espírito de Deus, entre seu povo". É Deus agindo em sua Igreja. 

É a volta do culto verdadeiro, da adoração genuína, da contri-

ção de coração. É mais que um ensinar teórico. É a prática – a 

vida. É o povo pregando o que na vida já fazem! É esta vida que 

o avivamento pode restituir!  
 

Que Deus nos ajude a sairmos da "vida morta", e restaure em 

nós seu altar, restituindo-nos um estilo de vida coerente com o 

caráter Dele! 

                                                                                Extraído 

  21 de abril 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


