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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sexta: 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: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

19 - VALENTINA SANTANA 
22 - FRANCISCO EMANUEL C. SOLA 

 
24 - CAMILLA FERNANDA DUARTE VICENTE 

24 - MARILDA TEIXEIRA LOPES GASPARINO 
29 - NILSON APARECIDO ESTEVÃO 

 

 

 

 

CD DE PREGAÇÕES 

Você pode contribuir com o Ministério 

Mãos estendidas comprando os CDs de 

pregações dos cultos de domingo. Faça o 

seu pedido com a Glaucy. 

  
 

Com 

o tema: Jesus, o Bom Pastor, aconteceu no sábado, dia  15 de outubro, o 

culto das crianças. Esse é um evento organizado pelo MED juntamente 

com as líderes do culto noturno e teve a participação da contadora de 

história Patrícia com a sua inseparável boneca Patty que arrancou muitas 

gargalhadas das crianças e adultos presentes. (Fotos: Jaime  e Rosie) 

Distrito Londrina 

 

Tema: Tu és sal?  

 
 
 

26 e 27 de novembro 

 

Acampamento Shalon 

 

Valor: R$ 90,00 - Inscrições: Falar com Roberto  

Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.  Efésios 6:11 

MÃOS  ESTENDIDAS + MÍDIA 

NÃO ESQUEÇA.... 

ANIVERSARIANTES  

RETIRO DOS HOMENS 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 42   23/10/2011 

23 de outubro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas:   

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

CRENTE TIPO... 
 

PELICANO:  Só tem papo. 

THE FLASH: Quer tudo no vapt-vupt - Ò Deus 

tem que ser assim, aqui e agora, já ou..... 

CRENTE TEMPORADA: Um mês na igreja outro nada. 

GLACÊ:   Só atua se estiver por cima. 

BOLSA DE VALORES:  Um dia está em alta outro dia em baixa. 

DEVORAR:  Sabe que deve orar, mas nunca ora. 

FREEZER: Sempre frio e impassível. 

AÇUCAR: Se tiver que se sair com chuva à igreja, acredita que vai 

derreter. 

BALÃO DE GÁS: Vive cheio de ar e sempre explodindo. 

BARCO ANCORADO: Parte na água, parte no mundo. 

BATERIA DESCARREGADA: Sem nenhuma energia, nem força para 

funcionar no reino de Deus. 

BORBOLETA: Pousa em tudo o que é igreja até que lhe seja conveni-

ente. 

BULE: De "pó café" (pouca fé). 

CAMELEÃO: Dependendo do ambiente é o tal em sua performance. 

CARAMUJO: Voltado com si, por si e para si. 

CARRIOLA Só vai empurrado mesmo. 

CARROÇA. Só vem puxado. 

CELULAR PRÉ PAGO: Quando se precisa dele não tem crédito ou 

está fora de área. 

CELULAR: Dependendo do lugar não dá sinal de crente. 

CHUCHU: Pega qualquer gosto, é tipo o "Maria vai com as outras". 

ESTAÇÕES DO ANO: Instável e inconstante em sua conduta. 

DOM DE CANTO: Fica lá no canto da igreja encostado e não quer 

saber de trabalhar!!! 

FEUDAL: Acredita que por ter dinheiro é dono da igreja. 

GABRIELA: "Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre as-

sim, Gabriela...". 

GATINHO: Só está contente e animado na vida e na igreja quando 

mimados. 

MACHADO: Qualquer idéia, ele já corta. 

PAPAGAIO (1): Precisa ter o pé amarrado e a asa cortada para man-

ter-se na linha. 

PAPAGAIO (2): Vive repetindo tudo aquilo que falam sem examinar 

as escrituras. 

PATO: Mergulha, mergulha e está sempre seco. Não se deixa trans-

formar. 

PETER PAN: Não quer crescer. Tá sempre no be-a-ba e ainda critica 

quem cresce. 

_________________________________________________________ 

 

 

- Pelo retiro dos homens em novembro; 

- Pelos jovens e adolescentes; 

- Pelo Ministério Mãos Estendidas. 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

MODELO 

“Seja exemplo na conversa, na conduta, no amor, na fé e na 
pureza" (1 Tm 4:12). Conheço duas top-models, irmãs gê-
meas, e que ambas freqüentam nossa igreja. Quando as 
vejo descendo pelo corredor da igreja, fico admirado com 
tanta perfeição dos passos e maneiras. Segundo elas, para 
chegarem onde chegaram, isto exigiu muita disciplina. A 
Bíblia nos chama para sermos modelos. Eu sou do tempo 
em que tudo era confeccionado por molde – sapatos, cami-
sas, calças, ternos, etc. Era preciso tirar as medidas, estabe-
lecer um padrão, provar e depois – só depois – confeccionar. 
Uma vez estabelecido o molde, quer pelo alfaiate, ou sapa-
teiro, era fácil realizar o serviço. Hoje estamos sentindo falta 
de vidas que nos sejam modelos. Tudo ficou enlatado, em-
pacotado, produção em série. Modelo de fiéis estão desapa-
recendo. Um amigo meu diz que "os moirões das cercas 
estão caindo", isto é, os "suportes" estão desaparecendo. 
Paulo desafia-nos a ser padrão (modelo) para os fiéis. Ele 
usa algumas áreas em que não podemos nos omitir: palavra, 
procedimento, amor, fé e pureza. Antigamente, os crentes 
eram usados como modelos. A vizinha dizia ao seu filho: 

"Veja o filho da D. Feliciana: ele é um exemplo de menino". 
O filho respondia: "Claro, ele é crente!". Durante meu tempo 
de jovem, tive três pastores. O meu convívio com o primeiro 
foi pequeno, pois, seis meses depois de eu ter iniciado mi-
nha caminhada cristã, ele voltou para a sua terra natal. O 
segundo marcou minha vida por suas atitudes misericordio-
sas e por ter acreditado e visto em mim coisas que jamais 
pensei que as possuía. O terceiro era um exemplo de bonda-
de e candura – ele conseguia desarmar qualquer pessoa ou 
situação com seu sorriso de cavalheiro e vida inimitável. 
Lembro-me deles com profunda gratidão. Oro para que, em 

nossa geração, Deus levante homens e mulheres que sejam 
exemplos para se imitar. Esse evangelho barato dos últimos 
dias, que produziu um "deus parecido com papai-noel" preci-
sa reencontrar o grande "Eu sou" das Escrituras. Que Deus 
nos coloque em uma "fôrma" para que a nossa maneira de 
viver inspire pessoas a serem iguais a Jesus Cristo. 

Enviado por:  Dalcimar Paixão 


