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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Ana Paula Moutinho 

 

 

                           
 

 

Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o SENHOR. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. (Prov. 1:7) 

 

 

 

 

29- NATÁLIA BEVERGENES 

30 - ANA LETÍCIA MOUTINHO EVANGELISTA 

30 - KELLY ALVES DE SOUZA 

31 – NICOLAS TAKESHITA 

01 - MARIANA BELUFE 

 

Local: Recanto Deus é fiel (Alexandre) 

Estrada da Pedreira Clark-DNER, 531-Gleba Cafezal 

 

09 - Momento missionário: Oferta de Alabastro 
21 - Jantar brega para as crianças 
22 - Noite da primavera  

  COMUNHÃO E PÃO 
Próximo domingo  - 8 horas 

 

 

Traga a sua família e venha comparti-

lhar do seu café da manhã com  

os irmãos. 

Parabéns ao Daniel de Mattos pela 

graduação em Teologia. A formatura 

aconteceu no dia 19 de agosto na Ce-

sumar de Maringá.  

Nos dias 17 e 18 aconteceu a Conferência Missionária com a 

presença do Pr. Antonio de Cascavel . 

No dia 22, perdemos em um acidente brutal, a nossa querida e 

amada Josefina Martins. Sentiremos saudades!! 

31 de agosto às 20h 

Traga a sua doação... 

Não esqueça que alguém precisa de você!! 
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Após um naufrágio, o único sobrevi-

vente agradeceu a Deus por estar 

vivo e ter conseguido se agarrar à 

parte dos destroços para poder ficar 

boiando. 

Este único sobrevivente foi parar em 

uma pequena ilha desabitada e fora 

de qualquer rota de navegação, e ele 

agradeceu novamente. 

Com muita dificuldade e com os restos dos destroços, ele conse-

guiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do 

sol, da chuva, de animais e para guardar seus poucos pertences, e 

como sempre agradeceu. 

Nos dias seguintes a cada alimento que conseguia caçar ou colher, 

ele agradecia. 

No entanto um dia quando voltava da busca por alimentos, ele 

encontrou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de 

fumaça. Terrivelmente desesperado ele se revoltou, gritava choran-

do: "O pior aconteceu! Perdi tudo! Deus, por que fizeste isso comi-

go?" Chorou tanto, que adormeceu, profundamente cansado. 

No dia seguinte bem cedo, foi despertado pelo som de um navio 

que se aproximava. 

"Viemos resgata-lo", disseram. 

"Como souberam que eu estava aqui?", perguntou ele. 

"Nós vimos o seu sinal de fumaça"! 

É comum sentirmo-nos desencorajados e até desesperados quando 

as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos 

momentos de dor e sofrimento. Lembre-se: se algum dia o seu 

único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça 

que fará chegar até você a Graça Divina. Para cada pensamento 

negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva. 
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“Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no 

futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se prestar-

mos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é 

igual a outro. Cada manhã traz uma benção escondida; uma 

benção que só serve para esse dia e que não se pode guardar 

nem desaproveitar. 

Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. 

Este milagre está nos detalhes do cotidiano; é preciso viver 

cada minuto porque ali encontramos a saída de nossas con-

fusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta 

para a decisão que tomaremos. 

Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior 

porque todos os dias são diferentes, porque estamos em 

constante processo de mudança” 

 

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

 

A alegria diante Dele  
 

"Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o 
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, ten-

do dado graças, partiu-o e disse: 'Isto é o meu corpo, que é 
dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim'."  

( I Coríntios 11:23-24) 

 
É incrível que na noite em que o Senhor foi traído, ape-
nas a pouco minutos do evento, Ele deu graças. Ele deu 
graças porque estaria prestes a enfrentar um tempo ter-
rível de sofrimento e angústia. Ele deu graças a Deus 
com o conhecimento prévio de que os próprios discípu-
los temporariamente o abandonariam. Jesus deu graças 
com o pleno conhecimento de que o homem que estava 
prestes a traí-lo iria fazê-lo dentro de apenas alguns 
instantes. No entanto, Ele deu graças. Por que Jesus 
poderia dar graças em um momento como esse? Porque 
tinha uma meta, e um modo de alcançá-la era através 
da Sua morte na cruz. Hebreus 12:2 nos diz: "tendo os 
olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. 
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, 
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do tro-
no de Deus". O que o manteve firme durante todo o ca-
minho até a cruz? Você! "[...] pela alegria que lhe fora 
proposta [...]" Ele fez isso por você. Jesus contou a his-
tória de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se des-
viou. Ele então deixou as 99, procurou até encontrar a 
ovelha rebelde, prendeu-a ao redor do seu pescoço, e 
voltou em júbilo. Houve alegria ao encontrar a ovelha 
perdida. A alegria que fora proposta a Jesus era saber 
que poderíamos ter nossos pecados perdoados, nossas 
vidas em paz com Deus, e que seríamos capazes de nos 
aproximarmos do Seu trono 24 horas por dia. Ele deu 
graças por isso!      
 
 

Extraído do site: devocionais diários 
                 

26 de agosto de 2012 

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 

ORDEM DO CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/03/alegria-diante-dele_22.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/11
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/12/2

