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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 

   
 

Nos dias 18 e 19 de junho, a igreja comemorou 22 anos de existência. E 

para essa comemoração esteve presente ministrando a palavra, o pastor 

Aquilles Acerbi de Rio Claro-SP. Também teve a apresentação do quarteto 

Master e do coral Nazareno que na presente data comemorou 1 ano de 

existência.

 

PAN DE JESUS 

EM JESUS SOMOS MAIS QUE 

VENCEDORES 

DIAS: 13, 14 E 15 DE JULHO 

13h30 ÀS 17h30 
 

ENCERRAMENTO NO 

 DIA 16/07—SÁBADO ÀS 13h30 

 

 

Você gostaria de compartilhar  suas recei-

tas prediletas com outras mulheres e vê-
las publicadas em um livro? Participe do 

projeto: Minhas receitas. Juntamente  
com a receita entregar um versículo de sua preferência. Ou-

tras informações, falar com a Rosi. As receitas poderão ser 

enviadas para o e-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 - DANIEL DE MATTOS 

O ministério da Escola Dominical 

está pedindo ajuda para a escola 

bíblica de férias. Os irmãos que 

puderem ajudar, procurar a irmã  

Luzinete. 

                “O Senhor dá força ao seu povo , o Senhor abençoa com paz ao seu povo”. Salmos 29:11     

 

 

 

 
 

30 de julho - Jantar na Chácara Nazarena 

com a presença da Pastora Nélcia  

CONVITE: R$ 10,00 

Em breve, outras informações. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 25   26/06/2011 

26 de junho de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica: Josefina 

3.  Oração:  Marcelo Inácio 

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 

11.  Oração de Encerramento 

 
 

 

Conta-se que no século passado, um turista ameri-
cano foi à cidade do Cairo no Egito, com o objetivo 
de visitar um famoso 
sábio. 
O turista ficou surpreso 
ao ver que o sábio mo-

rava num quartinho 
muito simples e cheio 
de livros. 
As únicas peças de mo-
bília eram uma cama, 
uma mesa e um banco. 

- Onde estão seus móveis? Perguntou o turista. 
- E o sábio, bem depressa olhou ao seu redor e per-

guntou também: 
- E onde estão os seus...? 

- Os meus?! Surpreendeu-se o turista. 
- Mas estou aqui só de passagem! 
- Eu também... - concluiu o sábio. 

"A vida na Terra é somente uma passagem... 
No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui 

eternamente, 
e esquecem-se de ser felizes." 

 

"NÃO SOMOS SERES HUMANOS  
PASSANDO POR UMA EXPERIÊNCIA  

ESPIRITUAL... 
SOMOS SERES ESPIRITUAIS  

PASSANDO POR UMA EXPERIÊNCIA 

 HUMANA..." 
 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

 

PARA QUEM VOCÊ ESTÁ VIVENDO?  

 

“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito 

Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que 

não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. 

Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo”, 1 Cor. 6:19-20. 

 

Quando descobrimos que somos a habitação de Deus, 

que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, devería-

mos imediatamente render-nos a Deus, e reconhecer que 

não somos de nós mesmos. A consagração deve prosse-

guir após a revelação. A diferença entre cristãos vitorio-

sos e cristãos derrotados deve-se ao fato que alguns reco-

nhecem que sua vida é propriedade divina enquanto ou-

tros ainda são seus próprios mestres. Não permitem que o 

Espírito Santo encha sua vida, por que ainda estão cheios 

de vontade própria, como se fossem donos de sua vida. É 

necessário que haja um dia em nossa vida, tão definido 

quanto o dia da conversão, em que abandonemos todos os 

direitos sobre nós mesmos e nos submetamos ao senhorio 

absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo, assumamos sua 

posse sobre nossa vida, nossa mordomia em relação a 

tudo, inclusive no corpo, e então consagremos nossa vida 

a Ele. Devemos nos submeter a Deus, sem reservas, para 

que então sejamos cheios do Espírito Santo. Para encher 

um vaso que já está cheio é necessário, primeiramente, 

esvaziá-lo. A pergunta crucial hoje é: você está vivendo 

para si mesmo, ou para Deus? Essa pergunta pode ser 

melhorada: há alguma coisa em sua vida que Deus lhe 

esteja pedindo, a qual você ainda não lhe rendeu? Se esti-

ver vivendo para si, você deve saber: sua vida não é sua, 

foi comprada por preço. Agora, pois, glorifique a Deus 

em seu corpo.                                           Mario Biolada 

 
   

 

       ♥ Pela ministério de louvor; 

  ♥ Pelos pastores e família; 

  ♥ Pelos enfermos; 

  ♥ Pela JNI (jovens) e adolescentes. 


