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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 (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 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

“O amor nasce de pequenas coisas, vive delas e por elas às vezes morre.” 

 
             

16 - ROMILDO PEREIRA 

21- CARLA KARINA DE LIMA OLIVEIRA 

21- LETÍCIA THAÍS ANTUNES  
 

27 - SILMARA APARECIDA PEREIRA 

28 - DANIEL DE MATTOS 

 

 

 
 

 

 

EM  VIAGEM... 

O Pastor Eloi, Nilza, Marcelo, Débora  e Dalcimar  

nos dia 19 a 27 de junho estão participando 

como representantes 

do Distrito Londrina na 

Assembleia Geral que 

está sendo realizada 

em Indianápolis nos 

Estados Unidos. 

 



 

 

Havia um ferreiro numa vila que após uma vida de excessos resol-

veu consagrar sua vida a Deus. Durante muitos anos, procurou 

realizar caridade, cumpria com seus 

deveres, mantinha seus valores mo-

rais. Mas, apesar de todo este esforço 

e dedicação nada parecia dar certo em 

sua vida, pelo contrário, dívidas cresci-

am e acumulavam-se, brigas constan-

tes, etc. Uma bela tarde, um amigo que o visitara, e que se compa-

deceu de sua situação difícil, comentou: - É realmente estranho que 

justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente 

a Deus, sua vida começou a piorar. E ele continuou: - Não desejo 

enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a sua crença espiritual, 

parece que nada tem melhorado. O ferreiro não conseguiu respon-

dê-lo imediatamente, mas sentia que necessitava dizer algo para o 

amigo. Ele já havia meditado no assunto várias vezes e se coloca-

do a mesma questão. Entretanto sentia que algo de maior atuava e 

baseando-se nisso respondeu: - Eu recebo em minha oficina o 

metal, aço, que ainda não foi trabalhado e preciso transformá-los 

em espadas. Você sabe como faço isso? Primeiro aqueço o metal 

num calor absurdo, até que fique, vermelho. Em seguida golpeio 

com meus martelos mais pesados para dar-lhe a forma desejada. 

Logo depois mergulho a peça no balde de água fria e a oficina intei-

ra se enche com o barulho do vapor. Repito estas ações até que 

obtenha a espada perfeita. Uma vez não é suficiente. O ferreiro deu 

uma longa pausa e continuou: - As vezes o aço que chega até mi-

nhas mãos não consegue suportar o tratamento… O calor, as mar-

teladas, água fria, acabam por gerar rachaduras nele. E eu sei que 

ele não dará uma boa espada. Então eu simplesmente o coloco 

num monte de ferro velho que tenho em frente a minha oficina. O 

ferreiro fez outro longa pausa e terminou: - Sei que Deus está me 

colocando no fogo das aflições, tenho aceito as marteladas que a 

vida me dá, e às vezes, sinto-me tão frio e insensível como a água 

fria que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço em minhas 

orações é que Deus não desista de mim e continue até que eu 

tome a forma que ele espera de mim. E que jamais desista de mim 

e me coloque na pilha do ferro velho de almas. 

                                                                Enviado por: Valéria Alves 

 

Homens capacitados 

 

“E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a 

Deus,homens de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos sobre 

eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e 

maiorais de dez.” Êxodo 18:21 

 
 Em êxodo 18, relata um pouco do relacionamento de 

Moisés com o seu sogro. Nesta convivência, Jetro dá um 

conselho a Moisés. Ele era um homem sábio e temente à 

Deus e ao olhar a dificuldade e o cansaço de Moisés ao final 

do dia em julgar o povo nas situações grandes e pequenas, 

Jetro aconselha seu genro Moisés, a procurar entre o povo, 

homens para ajudá-lo. Só que esses homens não poderiam ser 

qualquer um. Teriam que ser homens capacitados, conforme 

a função que lhe seria designada. Ele fala de algumas carac-

terísticas que deveriam ter esses líderes: homens capacitados, 

homens tementes à Deus, homens de verdade e homens que 

odeiam a avareza. 

1 - Homens capacitados são aqueles capazes de não apenas 

resolver situações como também sabem liderar sua família 

com sabedoria e pautados na palavra de Deus. (I Cron 9.13) 

2 - Homens tementes à Deus são os que buscam o Senhor em 

oração. Tenham uma vida de intimidade com Deus e busca 

viver em santidade e conforme à vontade do Pai. (João 9.31) 

3 - Homens de verdade, são íntegros e honesto independente 

da situação em que vivem. Que seu caráter seja moldado na 

Palavra. (João 17.17) 

4 – Homens que odeiam a avareza é ter o coração aberto e 

disposto para contribuir com a obra do Senhor, não apenas 

financeiramente, mas também com atitudes. (Prov.15.27) 

 Essas são algumas das características que Deus pro-

cura em nós. Ele quer nos colocar como líderes e nos capaci-

tar para essa posição. Para isso, precisamos de Cristo e de-

pendermos da graça Dele, precisamos seguir o seu exemplo e 

deixá-lo viver em nossa vida! 

 

                                                    Pr. Israel de Castro e Souza 

23 de junho de 2013 

 

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 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://odedotecla.tumblr.com/post/5193916443
http://odedotecla.tumblr.com/post/5193916443
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/18

