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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 Salgado (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  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

"Não acrescente dias a sua vida, mas vida aos seus dias." (Harry Benjamin)             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

11- ALTEVIR PAIXÃO 
12- MARCELO INÁCIO FERNANDES 
12- GABRIELLY ABUCCI 
16- CLOVIS SERGIO LUCAS 
18- APARECIDA CANONICO CREMASCO 

18- MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 
20- JOÃO VICTOR GASPARINO 
21- ROSIRENE M. SOUZA 
26- LARISSA SILVA TIROLLA 
28- MARILENE DA SILVA 
28- ANTONIO OLÍMPIO DA SILVA 
29- DALCIMAR ADALGISA ZANONI PAIXÃO 
29- JAIME RAUL DE OLIVEIRA 
30- JOÃO RODOLFO PAIXÃO  

9 A 29 DE NOVEMBRO 

No dia 25 de outubro foi realizado o Congresso de mulheres. 

Neste evento teve a participação das irmãs de Curitiba como 

preletoras e contou com mais de 50 mulheres das nossas igre-

jas do distrito. 



Era uma vez um homem que possuía um grande jardim, onde 
foram cultivadas as mais variadas flores. Perto desse jardim 
morava um menino que amava muito as plantas. Muitas vezes 
ele abandonava os brinquedos e encostava o rosto na cerca 
para olhar o jardim e admirar o colorido das flores. O garoto 
também tinha o seu canteirinho na frente da casa. Possuía uma 
pá, um regador, mas não tinha ainda nenhuma muda de flor 
para plantar. O dono desse grande jardim é muito estranho - 
pensou o menino. Ele não tem o menor cuidado com as suas 
plantas. Não limpa os canteiros, não afofa a terra e nem a rega 
com frequência.  Um dia, quando o homem visitava o seu jar-
dim, parou em frente a uma pequena roseira torta com apenas 
umas poucas folhinhas verdes. Chamando o empregado, disse-
lhe: - Arranque esta roseirinha. Ela nunca produzirá flores. Atire
-a para fora da cerca. E o empregado fez exatamente como ele 
mandou. Naquele dia, quando o garoto voltava da escola, viu a 
roseira arrancada na beira da cerca e monologou:  
- Pobre roseirinha! Como ele teve coragem de arrancá-la... Aí 
onde a jogaram você nunca dará rosas. Vou colocá-la no meu 
canteiro e cuidar de você.  Chegando em casa, trocou a roupa 
e, juntando a pá e o regador com água, cavou bem no centro 
do seu canteirinho, revirou a terra e ali depositou a roseira torta, 
deixando-a na melhor posição possível. Não se descuidou da 
planta. O calor do sol a aquecia, ele a regava e algumas vezes 
a chuva a refrescava. Um dia, ele reparou que nela surgia um 
botãozinho verde. A mãe lhe explicou que dali certamente sairia 
uma bonita rosa. De fato, na semana seguinte ele olhou da 
janela e, radiante, chamou sua mãe. Nem podia esperar se 
vestir... Desabrochava uma linda rosa branca da roseirinha 
torta.  Cada pessoa que por ali passava, naquele dia, parava 
para admirar a pequena roseira com a sua única rosa branca. À 
tardinha, o garoto ouviu uma voz do outro lado da cerca. Era o 
dono do grande jardim que dizia: - Que rosa lindíssima tem aí 
no seu canteiro, meu filho. É mais rara e mais bonita do que 
qualquer uma das minhas. Como foi que você a conseguiu?  
- O senhor não se lembra daquela roseirinha torta que mandou 
arrancar e jogar fora? Pois é ela. Eu a apanhei murcha, resse-
cada e a plantei. Colaborei com o Pai do céu no cuidado com a 
planta e ela cresceu e produziu já esta bonita rosa - respondeu 
o menino.  O dono do 
grande jardim compre-
endeu a lição e saiu 
repetindo para si mes-
mo a expressão do 
menino: - Colaborei 
com o Pai do céu no 
cuidado com a planta e 
ela cresceu...  
 
              Extraído 

 

O ESPÍRITO SANTO - PROMESSA PARA TODOS 

 (Atos 2.16-17) 

Queridos, quando o Espírito Santo desceu para exercer o seu 
ministério, conforme o Senhor Jesus havia prometido aos 
seus discípulos, aconteceu um fenômeno visto por todos os 
presentes, uma multidão de judeus que se encontravam em 
Jerusalém, por ocasião da festa do pentecostes. Conforme o 
relato de Atos 2:1-13, os discípulos de Jesus, agora credenci-
ados como apóstolos, falaram numa diversidade de idiomas 
segundo as pessoas que ali se encontravam. Diante da per-
plexidade dos que presenciaram o fenômeno, Pedro passou 
a explicar-lhes o que estava acontecendo: Aquele fenômeno 
era o cumprimento da profecia de Joel, certamente do conhe-
cimento da maioria dos presentes. O Espírito seria derrama-
do sobre toda a carne, isto é, sobre toda a humanidade, e 
não apenas sobre algumas pessoas, como acontecia até 
aquele momento da história. Como podemos ver nos escritos 
do Novo Testamento, o Senhor Jesus inaugurou os últimos 
dias, ou a era messiânica prometida no Velho Testamento. 
Como parte da era messiânica, Jesus voltou para a sua gló-
ria, e mandou o Espírito Santo para aplicar a salvação à todo 
aquele que crê. Para isso, o Espírito foi derramado sobre 
toda a carne, e todos os  que creem , uma vez salvos, profeti-
zarão, e não mais somente os profetas de ofício, como acon-
tecia no Velho Testamento. Esta é a base do sacerdócio uni-
versal dos crentes, um dos pilares da Reforma Protestante. 
Todos os que pertencem ao povo de Deus são profetas e 
sacerdotes, no sentido de que todos desfrutam do conheci-
mento de Deus através de Jesus Cristo, todos dão testemu-
nho da salvação recebida pela graça, e todos intercedem uns 
pelos outros, clamando a Deus pela salvação das almas per-
didas. É por isso que o mesmo apóstolo Pedro diz que somos 
sacerdócio santo (1Pe 2:5), porque, naturalmente, o sacerdó-
cio de todos os salvos está alicerçado no fato de que o Espí-
rito Santo veio neles habitar, capacitando-os a oferecer sacri-
fícios espirituais aceitáveis a Deus por intermédio do Senhor 
Jesus. Este é o dom universal do Espírito Santo para todos 
os salvos. 

Rev. Eloi Moutinho 

23 de Novembro de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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