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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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

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 

 

 

 

 

26 - ANA BEATRIZ SILVA BIOLADA 
30 - ALEXANDRE SILVA SOLO 
 

“Uma pedra intransponível para o pessimista, é uma pedra de apoio para o otimista." - Eleanor Roosevelt  

30 DE JULHO 
Horário: à partir das 15h 

CONVITE: R$ 10,00 

Acerte os seus convites  neste domin-

go  com a  Judite ou com a irmã Nilza. 

 

 

 
 

 

 

Nesta terça-feira as aulas de  

artesanato reiniciam suas atividades. 

Você gostaria de contribuir 

com o boletim da nossa  

igreja, com algum texto ou 

sugestão?  

Envie a sua contribuição para o e-

mail: rosie@londrinanazareno.com.br e para as informa-

ções da semana até quinta-feira. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 29    24/07/2011 

24 de julho 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. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

10.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

  
  
 

 Oi Deus! Como estas?... 

Escrevo para lhe saudar e porque agora sim preciso me abaste-
cer, pois a "cesta básica" com que me enviastes ao mundo foi se 
esgotando no decorrer destes anos…Por exemplo, a paciência 

acabou por completo, do mesmo modo do que a prudência e a 
tolerância. E me restam pouquinhas esperanças e o vidrinho da 
fé está também vazio. A imaginação também anda escassa por 

estas bandas. Também é bom que saiba que há coisas da cesta 
que já não preciso, tais como a dependência e essa tremenda 
facilidade para chorar a toa, que tantos problemas me ocasiona-

ram. Assim desejaria lhe pedir novos produtos para a cesta… 
Inicialmente gostaria que enchesse os frascos da paciência e da 
tolerância (mas até a borda!), e que me enviasse, por favor, o 

curso intensivo "Como ser mais prudente", volumes 1, 2 e 3. 
Envie-me também várias bolsas grandes, mas "bolsas grandes" 
de maturidade que tanta falta me faz.Também desejaria um 

cesto de sorrisos, desses que alegram o dia de qualquer pessoa. 
Peço-lhe que me envies duas grandes e pesadas pedras para 
amarrá-las nos meus pés e assim mante-los sempre sobre a 

terra. Se tiver por aí guardada uma bússola para me orientar a 
fazer o caminho correto, lhe agradeceria muito que a enviasse 
para mim. Presentei-me imaginação outra vez; mas não de mais, 

porque devo lhe confessar que em algumas ocasiões usei de 
grandes quantidades e me fartei. Novas ilusões e uma dupla 
porção de fé e de esperança também seriam excelentes. Peço-

lhe também uma paleta de cores para pintar minha vida quando 
a perceber cinza e escura. Ser-me-ia de grande utilidade uma 
cesta de lixo para jogar toda a sujeira que tanto me incomoda. 

Por favor, envie-me um vidrinho de merthiolate e uma caixinha 
de band-aid para sanar meu coração, porque ultimamente tenho 

escorregado bastante e me arranhado com freqüência. Peço-lhe 

uns disquetes, porque tenho o cérebro cheio de informações e 
preciso de espaço para armazenar mais. Também lhe peço mui-
tas cenouras, para ter boa visão e não deixar passar as oportuni-

dades sem percebê-las. Preciso também de um relógio grande, 
enorme, para que cada vez que o veja me lembre que o tempo 
corre e não posso desperdiçá-lo. Poderia enviar-me muitíssima 

força e segurança em mim mesmo, pois sei que vou necessitá-
las para suportar os tempos difíceis e para me levantar sempre 
que cair. Também desejo uma caixa de pastilhas que façam 

crescer a força de vontade e o empenho, para que viva bem a 
vida e peço-lhe umas três ou quatro toneladas de “vontade de 
viver", para realizar meus sonhos. Preciso também de uma ca-

neta com muita tinta, para escrever todas minhas vitórias e meus 
fracassos. Mas, sobretudo, peço que me conceda muita vida, 
para realizar tudo que tenho na mente e para que no dia que me 

vá convosco, tenha alguma coisa para lhe levar e possa ver que 
não perdi o tempo aqui na terra. Desde já lhe agradeço o que 
me possa mandar e também agradeço, muito mais, tudo o que 

me mandou a primeira vez.   

                                                                                                                                                                                        (Contribuição: Marilda Gasparino) 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

    

 

COMO OS VERDADEIROS SERVOS AGEM 

Mc. 10:43-45 

 

Servimos a Deus ao servirmos os outros. Jesus mediu a 
grandeza em termos de serviço, e não de posição social. 
Deus avalia nossa grandeza pela quantidade pessoas que 
servimos. A maioria quer liderar, mas quase ninguém quer 
ser servo. Qualquer um pode ser servo. É possível servir na 
igreja por muitos anos sem jamais ter sido servo. 

I. Os Verdadeiros Servos Estão à Disposição Para Servir. 
Você está disponível para Deus à qualquer momento? Ser 
servo significa desistir do direito de controlar  sua agenda e 
permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. 

II. Os Verdadeiros Servos Prestam Atenção às Necessi-
dades. Quando Deus põe alguém em situação de necessida-
de à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de cres-
cer como servo (Gal.6:10). Deixamos escapar muitas oportu-
nidades de servir porque nos falta sensibilidade e esponta-
neidade. 

III. Os Verdadeiros Servos Mantêm a Discrição. Em vez 
de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles 
usam um avental de humildade para servir uns aos outros. A 
autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os 
verdadeiros servos vivem para uma platéia com uma única 
pessoa (Ef. 6:6). Você não achará muitos servos verdadeiros 
sendo o centro das atenções. Eles se satisfazem em servir 
silenciosamente nas sombras. 

Conclusão:  
No céu Deus irá recompensar abertamente alguns dos seus 
servos mais desconhecidos. Mesmo o menor serviço é reco-
nhecido por Deus e por ele recompensado. 
 

Boa semana e Deus os abençoe.                                                                         
                                                                              Rev. Eloi Moutinho 


