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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 

                  “Experiência não é o que aconteceu com você; mas o que você fez com o que lhe aconteceu."  

                           
 
                           
         

                                            
 
 
                             

                                              24  a 30 de novembro 
 
21– MARIA DE FÁTIMA AQUINO 

 

26- LARISSA SILVA TIROLLA 

28- MARILENE DA SILVA 
29- DALCIMAR ADALGISA ZANONI PAIXÃO 
29- JAIME RAUL DE OLIVEIRA 

30- SÉRGIO RAIMUNDO DE SOUZA 
30- JOÃO RODOLFO PAIXÃO  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

   

                                     AGENDE ESSA DATA...  
 
                     
 
REUNIÃO ANUAL DA IGREJA  

    15/12 -  ÀS 9h 



 
 

Um jovem procurou 
um velho lenhador e 
pediu para ser seu 
discípulo. O lenhador 
concordou e começou 
a ensiná-lo, mas não 
passou muito tempo e 
o discípulo julgou ser 
muito melhor que o 
mestre, desafiando-o para ver quem cortava mais 
lenha numa competição em público. O velho lenha-
dor aceitou. Durante a competição o jovem trabalha-
va sem parar e, de vez em quando, olhava para con-
ferir o trabalho do velho. Para sua surpresa, ele, 
muitas vezes, estava sentado. Isso fortaleceu ainda 
mais a determinação do jovem, que continuou a cor-
tar a lenha. Terminada a competição, ao medir os 
resultados, para surpresa do rapaz, o velho havia cor-
tado muito mais lenha que ele. O jovem, surpreso, 
disse: — Não entendo. Não parei de cortar lenha o 
dia todo, com toda minha energia, e sempre que o-
lhava, o senhor estava descansando! — Serenamente, 
o velho respondeu: — Enquanto descansava eu amola-
va o meu machado! Há momentos na vida em que 
precisamos parar e afiar o machado, ou seja, dar u-
ma pausa no ativismo que muitas vezes nos cega e 
distrai para revisitar as razões que nos levam ao mo-
vimento e à ação. Cortar lenha com um machado ce-
go não é produtivo nem prazeroso; demanda mais 
esforço, com menos resultado. Por isso, todos nós 
precisamos, periodicamente, de uma PAUSA. Biblica-
mente, o nome que se dá a essa parada é SHABAT, 
ou, simplesmente, DIA DE DESCANSO. No livro de Gê-
nesis, até o Criador "descansou" no sétimo dia, depois 
de concluir o seu trabalho de criação. Num certo sen-
tido, não é o ser humano que deve guardar o shabat 
mas o shabat é quem guarda o ser humano, pois é 
através dele que nos lembramos que não somos má-
quinas, avaliadas a partir do desempenho, da produ-
tividade e da performance, mas sim pessoas, defini-
das a partir das nossas relações. 

 
"Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, pas-
saria seis horas afiando meu machado.” Abraão Lincoln 

               
            Gratidão: Caminho para a adoração 
 

A experiência de agradecer a Deus transforma as nos-
sas vidas. Sempre é possível lembrarmos com gratidão 
das maravilhas que o Senhor faz. Nossa gratidão deve 
ser ao Pai, criador e sustentador de todas as coisas; ao 
Filho, Jesus Cristo, por sua infinita graça e ao Espírito 
Santo, o consolador, que age entre nós. A gratidão a-
bre caminho para diversas promessas de Deus se 
cumprirem em nós. Através de um coração agradecido 
revelamos confiança em Deus. O apóstolo Paulo ex-
pressou-se: “sabemos que todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus”. Ao agrade-
cermos a Deus no meio das adversidades reafirmamos 
a nossa confiança na soberania divina e em seu cuida-
do para conosco. Pela gratidão demonstramos nossa 
dependência do Senhor e nos colocamos debaixo de 
suas mãos. Ele é soberano e sabe o que é melhor para 
nós. Um coração agradecido a Deus também frustra as 
oportunidades do diabo de intervir para nos prejudicar. 
Na carta aos Efésios, Paulo alertou: “não deis lugar ao 
diabo”.  A gratidão frustra os planos do adversário e 
envergonha a astúcia do inimigo, na medida em que 
tiramos dele a chave do controle das circunstâncias 
indesejáveis. A gratidão afasta o espaço tão destrutivo 
da murmuração e coloca a mente na direção de Deus.  
A gratidão agiliza a ação de Deus. No salmo 50:23, 
Asafe lembrou: “dar-lhe-ei que veja a salvação de 
Deus”. Como é precioso esperar aquilo que vem das 
mãos de Deus ao nosso coração. Nele sempre há pro-
messas e vitórias a serem concedidas sempre que o 
buscamos com quebrantamento e de todo coração. A 
gratidão prenuncia a ação de Deus. Jesus, antes da 
ceia, deu graças; antes da multiplicação dos pães, deu 
graças; antes da ressurreição de Lázaro, deu graças. 
Todos aqueles que agradeceram a Deus viram mila-
gres acontecerem. A gratidão abre portas para a ado-
ração.  

24 de novembro 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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


