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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 

 

 

 

 

 

 
 

22 - YURI CARNELOS ZANGIROLANI 

23 - SILVIA IRUEK DOS SANTOS 
24 - ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Judite, Ana, An-
dreia, Glaucy, 
Allison, Sheila e 
Marisa... 

"Conheçamos o Se-

nhor; esforcemo-nos 

por conhecê-lo. Tão 

certo como nasce o sol, 

ele aparecerá; virá para 

nós como as chuvas de 

inverno, como as chu-

vas de primavera que 

regam a terra". (Oseias 

6.3) 

Deus conhece-nos totalmente e cuida de nós a despeito desse conhecimento. J C Stern.  

 

 

O próximo encontro de mulheres acon-
tecerá no dia 1 de maio (terça-feira) 

às 20h e anfitriã será a Eliane Oliveira 
na Rua Luiz Alves Neto, jd. Roseira.  
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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 

 

A parábola da rosa 
 

 Um certo homem plantou uma 
rosa e passou a regá-la constantemen-

te e, antes que ela desabrochasse, ele 
a examinou. Ele viu o botão que em 

breve desabrocharia, mas notou espi-
nhos sobre o talo e pensou, Como pode uma bela flor vir de 

uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido 
por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa, e, 

antes que estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. 

Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma 

rosa: as qualidades dadas por Deus e plantadas em nós 
crescendo em meio aos espinhos de nossas faltas. Muitos 

de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espi-
nhos, os defeitos. Nós nos desesperamos, achando que 

nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusa-
mos a regar o bem dentro de nós, e, conseqüentemente, 

isso morre. Nós nunca percebemos o nosso potencial. Algu-
mas pessoas não vêem a rosa dentro delas mesmas; Al-

guém mais deve mostrá-la a elas. Um dos maiores dons 
que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz 

de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de ou-

tras pessoas. Esta é a característica do amor -- olhar uma 
pessoa e conhecer suas verdadeiras faltas. Aceitar aquela 

pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua 
alma e ajuda-a a perceber que ela pode superar suas apa-

rentes imperfeições. Se nós mostrarmos a essas pessoas a 
rosa, Elas superarão seus próprios espinhos. Só assim elas 

poderão desabrochar muitas e muitas vezes.  

 
 

 
De: Carlos e Ana Sousa [mailto:carlosana-sousa@hotmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 13 de abril de 2012 09:11 
Assunto: Pedido de Oração pela Guiné Bissau - urgente 

 
Amigos, 
  

Estamos escrevendo para cada um de vocês para pedir ora-
ção...ontem pela noite rebentou um golpe de estado na Guiné Bis-
sau, haviam tiros por todo o lado, muita confusão, muito medo, as 

pessoas fugindo na rua com medo, saindo para fora da cidade. AS 
coisas estavam muito tensas, durante a noite acalmaram, mas hoje 
pela manhã voltaram a ficar tensas. Aqui dentro da Casa Emanuel 
acabamos por ir sabendo noticias através de pessoas que vão li-

gando e informando. Muitos se ausentam da cidade porque têm 
muito medo mas não podemos sair daqui com tantas crianças e 
também tomariam a Casa Emanuel e destruiriam tudo. Amigos, 

podemos ficar a qualquer momento sem internet. Neste momento 
chegou aqui a noticia que as coisas pioraram mais e que os milita-
res estão divididos entre eles o que pode provocar uma guerra 

mesmo. Podemos ficar a qualquer momento sem internet, já não 
temos rádio, tv e os telefones estão quase sem linha.  POR FA-
VOR, OREM POR NÓS, OREM PELA GUINÉ BISSAU... Só Jesus 

 pode agir e mudar esta situação...  

 

                                                                                                                                      Familia Sousa na Guiné Bissau 

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

 

CRUZ: PRINCÍPIO DO ESVAZIAMENTO 
 

 A verdadeira experiência do cristianismo come-
ça com o esvaziamento. É preciso primeiro esgotar os 
sentimentos de grandeza implantados pelo pecado. 
Nosso Senhor, sendo Deus, nos deu o exemplo de co-
mo ser cristão: esvaziou-se para ser glorificado. Des-
ceu primeiro, para depois subir. Os altos edifícios têm 
profundos alicerces. Antes de serem elevados aos cu-
mes, devem ser escavados às profundezas. Aprenda-
mos com essa ordem natural da vida. 
 O pecado se fundamentou no desejo de ser 
igual a Deus. Lúcifer, o primeiro pecador, implantou em 
Eva, e conseqüentemente em Adão, os primeiros hu-
manos, o pecado de ser como Deus. Desejando ser 
como Deus, o homem tenta tornar-se independente de 
Deus. 
 Pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pode-
mos nos esvaziar de nós mesmos, de nosso desejo de 
aceitação, do orgulho, da vaidade, da cobiça, para bus-
carmos ser como Jesus. Ser lembrados, aplaudidos, 
reconhecidos, viver magoados, sofrer pela ausência de 
aplausos, são sintomas de uma vida evidenciada pelo 
pecado.  
 Pela cruz, nos tornamos servos de Deus. Certo 
pastor, em determinada ocasião, ao ser anunciado co-
mo “um grande servo de Deus” disse: “se sou servo 
não sou grande, se sou grande, já não sou servo”.  
 Que possamos entender que morremos junta-
mente com Jesus naquela cruz, onde a velha criatura 
foi destituída de sua vontade, desejo e autonomia, para 
deixarmos Jesus viver Sua vida em nós. Somente as-
sim nos esvaziaremos como Jesus esvaziou-se de si 
mesmo para ser glorificado pelo Pai. Amém. 
 

Em Cristo 
 

Mario Biolada 

mailto:carlosana-sousa@hotmail.com

