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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Segunda: 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: 

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:      

Vitor M. Souza 

 

 

 
 
 

24 - VALDIRENE DE MATTOS 
 

 

26 - JOSÉ MAGALHÃES 
        LUCIANA B. SALLES 
        FERNANDA TAMUS COSTA 
28 - JUSCILENE DE F. SAMPAIO 
27 - KARLA SYSKI 
03 - CLAUDIA CRISTINE  NOVELLI  
03 - EDSON JOSÉ BATISTA 

 
 

 

 

Nos dias 18 a 21 de fevereiro aconteceu o Acampamento Distrital e 

teve como palestrante Pr. Raphael Antoniolli de Campinas-SP.                                                                                             

Fotos de Kamilla Mattos 

Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça,  (Gálatas 1:15)  

 

 

 COMUNHÃO E PÃO 
 

Todo primeiro domingo do mês 

os irmãos estão convidados a 
trazerem o seu café da manhã 
e compartilhar com os irmãos. 

Venha e traga a sua família e participe da escola 
dominical.   

 

 

 A JNI promove a primeira vígilia do 
ano - Participem!! 

Será no próximo sábado,  
dia 3 às 23 horas. 

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

   

 

 

 A jornalista e filósofa Lia Diskin, no Festival Mun-

dial da Paz, em Floripa (2006), contou aos presentes um 

caso de uma tribo na África chamada Ubuntu. Ela  contou 

que um antropólogo estava estudando os usos e costumes 

da tribo e, quando  terminou seu trabalho, teve que esperar 

pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta pra 

casa. Sobrava muito tempo, mas ele não queria   catequizar 

os membros da tribo; então, propôs uma brincadeira pras 

crianças, que achou  ser inofensiva. Comprou uma porção 

de doces e guloseimas na cidade, botou tudo num cesto 

bem bonito com laço de fita e tudo e colocou debaixo de 

uma árvore. Aí ele  chamou as crianças e combinou que 

quando ele dissesse "já!", elas deveriam sair  correndo até o 

cesto, e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces 

que estavam   lá dentro. As crianças se posicionaram na 

linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram 

pelo sinal combinado. Quando ele disse "Já!", instantanea-

mente todas   as crianças se deram as mãos e saíram co-

rrendo em direção à árvore com o cesto.  Chegando lá, co-

meçaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. 

O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou porque 

elas tinham ido todas juntas se uma só poderia ficar com 

tudo que havia no cesto e, assim, ganhar muito mais doces. 

Elas simplesmente responderam: "Ubuntu, tio. Como uma 

de nós  poderia ficar feliz se todas as outras estivessem 

tristes?" Ele ficou desconcertado! Meses e meses trabalhan-

do nisso, estudando a tribo, e ainda  não havia compreendi-

do, de verdade, a essência daquele povo. Ou jamais teria 

proposto uma competição, certo? 

Ubuntu é uma antiga palavra Africana, cujo significado é: 

“Humanidade para todos”. 

Ubuntu também quer 

dizer: 

“Eu sou o que sou 

devido ao que todos 

nós somos”. 

Atente para o detalhe: 

porque SOMOS, não 

pelo que temos… 
 

 

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

 

 

     O DESAFIO DE SER PASTOR  

  Assim como Cristo, o Pastor também é alvo das mais 

desencontradas opiniões e de diferentes conceitos aos 

olhos humanos. Se o pastor é dinâmico, ele é ativista. Se 

for calmo, não tem visão ou é preguiçoso.  Se o pastor é 

exigente, ele é intolerante e ditador. Se não exige, ele é 

displicente e negligente com o ministério. Se o pastor visi-

ta, é porque gosta de incomodar o sossego dos outros. Se 

não visita, é irresponsável e descuidado com as ovelhas. 

Se o pastor se veste bem, ele é vaidoso.  Se veste mal, 

ele é relaxado e tem mau gosto.  Se procurar atualizar-se, 

ele é mundano e tem mentalidade secular.  Se não se 

atualiza, é mente fechada e não quer se reciclar. Se o 

pastor cuida da família, é descuidado com a igreja. Se 

cuida da igreja, é descuidado com a família. Se prega 

muito tempo, é cansativo e metido a intelectual.  Se prega 

pouco, é porque não tem mensagem. Se procura corrigir e 

disciplinar o rebanho, é porque é parcial e só disciplina os 

fracos. ”Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos 

falaram a palavra de Deus, e, atentando para o êxito da 

sua carreira, imitai-lhes a fé. Obedecei a vossos pastores, 

sendo-lhes submissos; porque velam por vossas almas 

como quem há de prestar contas delas; para que o façam 

com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria 

útil”. Hebreus 13.7,17. Você tem lembrado do seu pastor? 

Você tem orado pelo seu pastor? Você tem imitado na fé 

o seu pastor? Você tem obedecido ao seu pastor?  Você é 

submisso ao seu pastor? Você tem respeitado ao seu 

pastor? Você tem honrado ao seu pastor? Você o consi-

dera como um homem ungido de Deus? Você tem amado 

e honrado a família do seu pastor? Se você fosse pastor 

gostaria de ter uma ovelha igual a você no seu rebanho? 

Eu amo ser pastor.                         Rev. Eloi Moutinho                          


