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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) 

   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:  

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 

                “Uma caminhada de mil milhas começa sempre com o primeiro passo.” 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

24 - VALDIRENE DE MATTOS 

25 - TEREZINHA C. CAMARGO DA SILVA 

26 - JOSÉ MAGALHÃES 

26 - FERNANDA TAMUS COSTA 

28 - JUSCILENE DE FÁTIMA SAMPAIO 

No dia 23 às 14h, reunião para 

os professores e voluntários do 

Ministério de Escola Dominical. 

Culto de despedida do Pr. Gilialdo e Renata e culto de Missões - Grupo 
de coreografia Rompendo em fé. 

Alunos do seminário da Igreja do 
Nazareno. 
 

         Renata Sola 

 

 

CONVIDA: PARA REUNIÃO E JANTAR "DELES 

PARA ELAS". DIA 9/3 ÀS 19h30. 

SALÃO SOCIAL DA 1ª IGREJA DO NAZARENO. 

MARIDOS, RESERVEM ESTA DATA TODA 

ESPECIAL PARA SUA ESPOSA. 

Parabéns ao casal Clóvis e Mariana 

pelos 15 anos de casamento. 
(Bodas de Cristal). 

 
 

 
 
 

FAMÍLIAS PRECISAM DE VOCÊ! 
 

Como você pode contribuir??? 

Com alimentos não perecíveis, 

produtos de higiene e limpeza ou 

ofertando em dinheiro.  

PEGUE SEU ENVELOPE NA RECEPÇÃO. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wbs3xrO5_M-4CM&tbnid=obNb6ihhh3lUQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.escola.sed.sc.gov.br%2Feebinspetoreurico%2F2012%2F04%2F10%2Freuniao-de-professores%2F&ei=_I4VUY


 
 

Um mestre da sabedoria passeava por uma floresta com 
seu fiel discípulo, quando avistou ao longe um sítio de apa-
rência pobre e resolveu fazer uma visita... Durante o percur-
so ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as 
oportunidades de aprendizado que temos, também com as 
pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sitio, consta-
tou a pobreza do lugar: sem calçamento, casa de madeira, 
os moradores, um casal e três filhos, vestidos com roupas 
rasgadas e sujas... Então o mestre se aproximou do senhor, 
aparentemente o pai daquela família, e perguntou: “Neste 
lugar não há sinais de pontos de comércio e de trabalho. 
Como o senhor e a sua família sobrevivem aqui?” E aquele 
senhor calmamente respondeu: "Meu amigo, nós temos 
uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. 
Uma parte nós vendemos ou trocamos na cidade por outros 
alimentos e a outra parte nós produzimos queijo e coalhada 
para o nosso consumo e assim vamos sobrevivendo." O 
sábio agradeceu pela informação, contemplou o lugar por 
uns momentos, depois se despediu e foi embora. No meio 
do caminho, voltou ao seu fiel discípulo e ordenou: 
“Aprendiz, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali à fren-
te e empurre-a, jogue-a lá embaixo, mas certifique-se de ela 
morra.” O jovem arregalou os olhos espantado e questionou 
o mestre sobre o fato de a vaquinha ser o único meio de 
sobrevivência daquela família, mas, como percebeu o silên-
cio absoluto do seu mestre, foi cumprir a ordem. Assim, 
empurrou a vaquinha morro abaixo e a viu morrer. Aquela 
cena ficou marcada na memória daquele jovem durante 
alguns anos, até que, um belo dia, ele resolveu largar tudo o 
que havia aprendido e voltar àquele mesmo lugar e contar 
tudo àquela família, pedir perdão e ajudá-los. E assim o fez. 
Só que quando se aproximava do local, avistou um sítio 
muito bonito que não havia antes, com árvores floridas, todo 
murado, com carro na garagem e algumas crianças brincan-
do no jardim. Ficou triste e desesperado, imaginando que 
aquela humilde família tivera que vender o sítio para sobre-
viver. Apertou o passo e, chegando lá, foi logo recebido por 
um caseiro muito simpático e perguntou sobre a família que 
ali morava há uns quatro anos. O caseiro respondeu: 
“Continuam morando aqui.”  Espantado, o discípulo entrou 
correndo na casa e viu que era mesmo a família que visitara 
antes com o mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, 
ao dono da vaquinha: “Como o senhor melhorou este sítio e 
está tão bem de vida?”  E o senhor, entusiasmado, respon-
deu: "Nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e 
morreu. Daí em diante, tivemos que fazer outras coisas e 
desenvolver habilidades que nem nós sabíamos que tínha-
mos, e assim alcançamos o sucesso que seus olhos vislum-
bram agora!" Na vida, as dificuldades nos oferecem a oportu-

nidade de encontrar o caminho certo para o sucesso, e assim, 
a oportunidade de encontrarmos e realizarmos o nosso desti-
no. 

 
O Espelho da Lei de Deus 

"Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos 
justificados pela fé." (Gálatas 3:24) 

 
A lei de Deus é como um espelho moral. Algumas 
pessoas realmente gostam de espelhos. Elas estão 
sempre à procura deles. Quando dirigem, apontam 
seus retrovisores para si, ao invés de apontá-los 
para a estrada. Se estiverem em um restaurante 
que tem um espelho na parede, querem se sentar 
de frente para ele, para poderem olhar para si 
mesmas. Elas nunca perdem a oportunidade de 
olhar rapidamente para si mesmas quando um es-
pelho está por perto. Por outro lado, alguns de nós 
não gostam muito de espelhos. Na verdade, chega-
mos a ter antipatia por espelhos, especialmente 
pela manhã. Um espelho reflete sua imagem, e isso 
não é necessariamente uma coisa ruim. Por exem-
plo, imagine que você está saindo de um restau-
rante em seu caminho de volta ao trabalho e você 
percebe que todo mundo sorri para você. Você 
pensa: "Sinto-me bem. Todos gostam de mim". 
Então você tem uma visão rápida de si mesmo em 
um espelho, e descobre porque é que eles estão 
sorrindo. Você não apenas comeu o seu almoço. 
Você está levando ele consigo, no seu queixo! É 
embaraçoso, mas é melhor que você tenha visto no 
espelho e resolvido o problema a ter que passar o 
resto do dia com o almoço no queixo. O espelho 
lhe mostrou algo sobre si mesmo que precisava ser 
corrigido. Da mesma forma, quando olhamos para 
o espelho da lei de Deus, vemos que grandes mu-
danças precisam ocorrer. Também percebemos 
que não podemos manter aquilo que vemos, então 
esse espelho nos leva a Jesus.         (Extraído) 

 24 de fevereiro 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://www.devocionaisdiarios.com/2012/01/o-espelho-da-lei-de-deus.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/3/24

