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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:      

Vitor M. Souza 

 

 

 

 

Tema: Crianças segundo o cora-
ção de Deus   

 
 

“...Guarda o teu coração porque dele 
procedem as fontes de vida.” 

 
 

11 a 14 de julho 

             "Deixe suas esperanças, e não seus ferimentos, moldarem seu futuro."  Robert H. Schuller  

26 - ANA BEATRIZ SILVA BIOLADA 
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Certa vez um jovem 

marinheiro teve que 

subir ao mastro durante 
uma tempestade. As 

ondas levantavam o 

barco para as alturas 

estonteantes e logo em 

seguida jogavam-no para 

as profundezas abismais. 
O jovem marujo estava 

sentindo vertigens e 

estava quase caindo 

quando o capitão gritou: – Moço olhe pra cima! De maneira deci-

dida, o marinheiro desviou o olhar da ondas ameaçadoras e olhou 
para cima. Ele conseguiu subir com segurança e executar sua 

tarefa. Quando os dias de tribulação envolvem nossa vida quando 

as tempestades de nossa vida nos confundem, perdemos o equilí-

brio e somos ameaçados a despencar entretanto se desviarmos 

nosso olhar do perigo e olharmos o ajudador, se buscarmos a face 
do Senhor em oração e agarrarmos a sua poderosa mão, nosso 

coração se aquietará receberemos força e paz para podermos exe-

cutar nossa tarefas em meio a dificuldades e finalmente seremos 

vitoriosos. 

 
 

Depois de quase um ano em que se iniciou todo o processo  con-

corrido para a participação de um intercâmbio fora do Brasil, o  

líder da JNI local, filho do pr. Israel, Vitor de Mattos Castro e 

Souza  estará por um ano  residindo  na cidade de Los Angeles e 
estudando algumas disciplinas do curso que faz na UEL - Enge-

nharia Civil. A viagem está marcada para o dia 16 de agosto, às 

11h55.  

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

 

 

 

   NÃO DESISTA DE SEUS SONHOS 
 
A maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver uma vida 

sem razão, sem sonhos, sem planos e projetos. Acredito que 

aqueles que não sabem aonde vão, provavelmente terminarão 

em lugares errados. Muitos planejam e sonham, mas desistem 

facilmente. Thomas Edison dizia que muitos dos fracassos 

desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram por 

não saberem que estavam muito perto da linha de chegada. 

Desistir é como sentar à beira do caminho sofrendo sede 

quando há um rio de águas cristalinas logo após a próxima 
curva. Desistimos porque a vida quase sempre nos pega de 

surpresa. A vida não é nada fácil. É cheia de percalços e ad-

versidades. Mas é preciso lutar, pois não é digno de alimentar 

do mel aquele que se afastam da colméia com medo dos fer-

rões das abelhas. O presidente Roosevelt disse: "Ainda não 

houve uma pessoa em nossa história que tenha levado uma 

vida de facilidades, cujo nome valesse a pena ser lembrado". 

O único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no 

dicionário. Entenda que quanto maior for o seu sonho, maior 

será o seu preço. Sonhe alto. Se não conseguir, seu sonho te 

arrancará do lugar onde está. Você nunca irá além dos seus 
sonhos. Então sonhe. 

Isaías 40:31 “Mas os que esperam no SENHOR renovarão as 

suas forças e subirão com asas como águias; correrão e não 

se cansarão; caminharão e não se fatigarão”. Você nasceu 

para voar, se não conseguir voar, corra. Se não conseguir 

correr, ande rápido. Se não conseguir mais andar, porque 

tropeçou e caiu, arraste-se, mas nunca desista dos sonhos de 

Deus para sua vida. 

Isaías 41: 10, 13 “Não tenha medo, pois Eu estou com você; 

não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu te dou força e o 

ajudo; eu o protejo com a minha forte mão. Eu sou o SE-

NHOR, o seu Deus; eu te seguro pela tua mão direita e te 

digo: Não fique com medo, pois eu te ajudo”. 

Adaptado.                                                                                            

Rev. Eloi Moutinho 

 

22  de julho 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 

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem 

daqueles que o amam, dos que foram chamados de acor-
do com o seu  propósito.”   Romanos 8:28. 


