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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Segunda: 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: 

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 

 

 

 

 

 

25 - ADÉLIA MENDES DA SILVEIRA 
       ALTAIR BERBERT 
28 - PAULA DE FREITAS LUCAS 
29 - ELAINE R. SANTOS K. DUTRA 
30 - BRUNO HENRIQUE GUIMARÃES 

 

 

 

 

No dia 11/03 foi recebi-

da como membro da 

nossa igreja, por trans-

ferência, a família Zan-

girolami, constituída por 

Luiz Carlos, Fátima, 

Bruno e Igor. Também foi recebida, a jovem Drielly Caetano. 

No dia 17 deste mês, a JNI re-

cebeu os músicos: Alexandre, 

Elvis, João e a cantora Rome 

Tonelli que recentemente fez o 

lançamento do seu primeiro cd. 

Intercalando louvores com um 

abençoado testemunho, os jo-

vens foram desafiados a crer no 

chamado de Deus para as suas vidas. Contato com a Rome 

Tonelli: rometonelli@gmail.com ou pelo telefone: 8424-7217. 

O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca." (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 

UM DIA MUITO DIFERENTE 
 
Será no dia 31/03  - 9h às 
17h. 
Valor: 3,00 
Idade: 4 a 12 anos 
 
 

CRISTO, NOSSA VERDADEIRA PÁSCOA 
 

CESTA DO AMOR 

Traga a sua doação...Não esqueça, 

alguém precisa de você!! 

Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer 

necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o 

amor de Deus?”  (I - João 3.17) 



ORDEM DO CULTO 
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22 de março 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 

 

 

 

Uma mulher regava o jardim de sua casa e viu  três 
velhos com seus anos de experiência frente a seu 
jardim. Ela não os co-
nhecia e lhes disse:        
-Não creio que os co-
nheça, mas devem ter 
fome. Por favor, en-
trem em minha casa 
para que comam al-
go. Eles perguntaram:    
-O homem da casa es-
tá?  -Não está, respondeu ela. -Então não podemos 
entrar, disseram eles. Ao entardecer, quando o mari-
do chegou, ela lhe contou o sucedido. Então diga que 
os convidei a passar a noite! A mulher saiu e convidou 
os homens para entrar em casa. -Não podemos entrar 
em uma casa os três juntos, disseram os velhinhos.  -
Por que? Perguntou ela. Um dos homens apontou um 
dos amigos e explicou: -O nome dele é Riqueza. A-
pontou para outro e disse: -Esse chama-se Sucesso 
e eu me chamo Amor. Agora entre e decida com seu 
marido qual de nós três desejam que fique em sua 
casa. A mulher entrou em casa e contou ao marido o 
que lhe foi dito. O homem ficou feliz e disse: -Que óti-
mo! Já que é assim, então convidemos  a Riqueza, 
para entrar em nossa casa. Sua esposa não estava 
de acordo: -Querido, por que não convidamos o Su-
cesso? A filha do casal estava escutando de um canto 
da  casa e veio correndo. -Não seria melhor convi-
dar o Amor? Nossa casa estaria plena  de amor.         
-Sigamos o conselho de nossa filha, disse o esposo a 
sua mulher. Vá lá fora e convida o Amor para 
ser nosso hóspede. A esposa saiu e lhes perguntou:   
-Qual de vocês é o Amor? Por favor, venha e seja 
nosso hóspede. Amor se levantou e começou a entrar 
na casa. Os outros dois também se levantaram e o 
seguiram. Surpreendida, a senhora lhes perguntou, 
ao sucesso e Riqueza. -Convidei somente o Amor, 
por que vocês também vieram? Os velhos responde-
ram juntos: -Se tivesse convidado a  Riqueza, ou o 
sucesso,  os outros dois teriam permanecido lá fo-
ra, mas como convidou o Amor, onde quer que ele vá, 
vamos com ele! Onde quer que haja amor, have-
rá  também riqueza e sucesso. 
                                                                        (Extraído) 

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

O Mandamento Mais Importante 
"[...] Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus cora-
ções. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo." (Jeremias 31:33) 

Em uma ocasião, um mestre da lei veio a Jesus e 
perguntou: "De todos os mandamentos, qual é o 
mais importante? Jesus disse: Ame o Senhor, o 
seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua al-
ma, de todo o seu entendimento e de todas as suas 
forças.” Este é o primeiro mandamento. “O segun-
do é este: Ame o seu próximo como a si mesmo. 
Não existe mandamento maior do que estes.” (Mc 
12:28-31) Isso deve ter sido um pouco preocupante 
para este mestre da lei: De todos os mandamentos, 
não há nenhum maior do que estes? Mas quando 
você entende isso, estes dois mandamentos englo-
bam todos os demais. Se você realmente amar a 
Deus com todo o coração, com toda a alma, com 
todas as forças e com todo o entendimento, então 
você não vai querer quebrar os outros mandamen-
tos. Se você realmente amar a Deus como deve, 
então não falará seu nome em vão, não terá outros 
deuses diante dEle nem fará imagens para cultuar. 
E se você realmente ama o seu próximo como a si 
mesmo, você não vai roubar dele, não vai cobiçar o 
que a ele pertence e certamente não vai matá-lo. 
Então, se seguirmos esses princípios de amar a 
Deus e amar aos outros como deveríamos, obede-
cer os Dez Mandamentos virá naturalmente. Agos-
tinho disse: "Amar a Deus e fazer o que quiser." É 
uma afirmação provocativa, mas faz sentido. Se 
você realmente amar a Deus como deve, com todo 
o seu coração, alma, entendimento e força, então 
você vai naturalmente fazer o que os mandamen-
tos ensinam. 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/01/o-mandamento-mais-importante.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/31/33
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/12
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/12

