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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. 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: 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

23 - NIVALDO VITÓRIO DA SILVA 
 

24 - NATAL FERNANDES 

25 - MARIO BIOLADA 
      MARIA APARECIDA HORIÉ 

26 - JOSÉ MAGALHÃES 

28 - VERA  LÚCIA S. ALMENDA 

29- CAROLINA DUARTE PEREIRA 

 

 
 

As noites de quarta-feira e 

domingo no mês de janei-

ro serão uma festa para as  

nossas crianças. 

 Venham e participem! 

  
 

 

 

 

 
Aconteceu no dia 17 - sábado a II Cantata de Natal. Esteve na direção e regência o 

Pr. Gilialdo que com muita dedicação ensaiou tanto o Coral  Nazareno, como tam-

bém o grupo de louvor da igreja. Parabéns a todos pelo esforço e dedicação. 

É certo que não podemos mudar a direção dos ventos, mas podemos alterar a posição das velas. (L.Navarro)   

 

 

Esse é um projeto do Ministério 

Mãos Estendidas para abençoar 

vidas. 

O primeiro volume são pregações 

do Pr. Jeomakson e louvores do 

Pr. Gilialdo. 

Participe adquirindo o seu CD 

por apenas  R$10,00.  

25/12 e 01/01 - não haverá culto (noturno) infantil.  
 

 

 

31/12 - culto será às 22 horas e após o culto terá a 

ceia. As famílias interessadas falar com a irmã Nilza. 
  

01/01 - Não haverá escola dominical. Culto  horário 

normal. 

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


ORDEM DO CULTO 
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1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem   

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

  

 

O ESPÍRITO DO NATAL 

"Deixa eu ver se o espírito do Natal já está na sua 
casa. Não, não quero ver a árvore iluminada na sala, 
nem quero saber quanto você já gastou em presen-
tes. Quero, sim, sentir no ambiente a mensagem 
viva do aniversariante deste dezembro mágico: toda 
a família está unida? O perdão já eliminou aquelas 
desavenças que ocorrem no calor das nossas vidas? 

"Não quero ver a sua despensa cheia, quero saber se 
você conseguiu doar alguma coisa do que lhe sobra, 
para quem tem tão pouco, às vezes nada. "Não exi-
ba os presentes que você já comprou, mesmo com 
sacrifício; quero ver aí dentro de você a preocupação 
com aqueles que esperam tão pouco, uma visita, um 
telefonema, uma carta, um e-mail... "Quero ver o 
espírito do Natal entre pais que descobrem tempo 
para os filhos, em amigos que se reencontram e po-
dem parar para conversar, no respeito do celular 
desligado no teatro, na gentileza de quem oferece o 
banco para o mais idoso, na paciência com os doen-
tes, na mão que apóia o deficiente visual na traves-
sia das ruas, no ombro amigo que se oferece para 
quem anda meio triste, perdido. "Quero ver o espíri-
to de Natal invadindo as ruas, respeitando os ani-
mais, a natureza que implora por cuidados tão sim-
ples, como não jogar o papel no chão, nem o lixo 
nos rios. Não quero ver o Natal nas vitrines enfeita-
das, no convite ao consumo, mas no enfeite que a 
bondade faz no rosto das pessoas generosas. Por 
fim, mostre-me que o espírito do Natal entrou defini-
tivamente na sua vida, através do abraço fraterno, 
da oração sentida, do prazer de andar sem drogas e 
sem bebidas, do riso franco, do desejo sincero de ser 
feliz e, de tão feliz,  não resistir ao desejo de fazer 
outras pessoas também felizes. "Deixe o Natal inva-
dir a sua alma, entre os perfumes da cozinha que 
vai se encher de comidas deliciosas, no cheiro da 
roupa nova que todos vão exibir, abrace-se à sua 
família e façam alguns minutos de silêncio, que será 
como uma oração do coração, que vai subir aos 
céus, e retornar com um presente eterno, duradou-
ro: o suave perfume de Jesus, perfume de paz, a-
mor, harmonia e a eterna esperança de que um dia 
todos os dias serão como os dias de Natal. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

       

 

SEM AMOR, A OFERTA NÃO TEM VALOR 

“Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando 

der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolon-

gará os seus dias; e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos” Isaias 

53:10. 

O que você tem ofertado para Deus? Está difícil responder essa 

pergunta? Você não a entendeu? Talvez você pense assim: posso acaso dar 

algo a Deus? 

O que mais me admira no caráter de Deus é que Ele não me pede 

nada sem que antes já o tenha feito por mim de maneira tão extraordinária 

que me faz chegar a uma única conclusão: não posso fazer nada nem seme-

lhante! 

Quando Deus pede para mim e para você nosso coração, Provérbios 

23:26, Ele está pedindo uma oferta, porém não somos obrigados a dar. O 

Senhor quer sim receber nossas ofertas, mas não por ter falta de algo ou estar 

passando necessidades. Ele quer as quer por uma única razão: quer receber 

nosso amor! 

Ofertar é um ato de amor, e quem oferta sem amar na verdade não 

ofertou. A Bíblia está recheada de ofertas financeiras volumosas realizadas 

por pessoas que mostraram seu amor a Deus desprendendo-se do apego às 

riquezas da terra, mas também registra a oferta de amor de uma viúva pobre 

que deu apenas uma moedinha sem valor, que nada acrescentaria à tesouraria 

da igreja, porém cheia de amor que alegrou o coração de Deus. 

Deus ama receber ofertas de amor e Ele quer receber de nós. Mas o 

que pouco ouvimos é que Deus ama ofertar. Ele fez uma maravilhosa por 

mim e por você. Sabia disso? Não sabia? Então apresento-lhe a oferta que 

Ele entregou para nós: sua própria alma, sua própria vida.  

A vida é o bem mais precioso, quem ama sua vida dela cuida. Jesus 

tinha todo o conforto e toda glória no céu, mas ainda assim decidiu, volunta-

riamente, tornar-se homem como nós para ofertar sua própria vida humana 

em nosso favor. Mas por quê? Por uma única razão: garantir o perdão de 

nossos pecados! 

Nosso Senhor ofertou sua própria alma, sua própria vida, em nosso 

favor. Então permita-me perguntar: você tem algo mais precioso que sua 

vida? Você pode ofertar a Deus algo  melhor que a oferta que Ele entregou 

para você? 

Meu irmão e minha irmã, considere isso. Você está ofertando com 

amor a Deus, ou está tendo dificuldades de ofertar? Essa é uma pergunta 

bem pessoal, mas você não é o único que conhece a resposta: o Espírito 

Santo sabe qual é a resposta, e Ele pode te ajudar agora a encontrá-la.  

Pense nisso: Nosso Senhor deu a própria vida por você. Você tem 

dado o melhor de sua vida para Ele, ou apenas o que sobra do seu tempo? 

Cuidado para não ter sua oferta recusada, pois sem amor a oferta não tem 

valor. A única razão de o Senhor dar a própria vida como oferta por nós é o 

imenso amor com que nos ama.  

Mario Biolada 

http://tudogostoso.uol.com.br/

