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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) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082 ) 

 

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 

“Você sabe que é rico quando tem coisas que não trocaria por dinheiro nenhum.” 

 
 

26 de maio a 1 de junho 
 

28 - ELIONE DA SILVA FREITAS 

29 - GABRIELA DINIZ FONSECA 

29 - FÁTIMA CARNELÓS ZANGIROLANI 

31 - WELINGTON DE MATTOS COELHO 

 

 

 
 

 

 

 
 

A escola dominical também homenageou as mães da 

igreja e preparou uma manhã especial para elas. Te-

ve apresentações das crianças e foi entregue um lin-

do mimo. Confira as fotos. 

01 -  CHÁ DISTRITAL PARA AS MULHERES 

06 - REUNIÃO COM OS PROFESSORES 

08 - JANTAR I LOVE YOU ( JNI/ CASAIS ) 

15 e 16 - ANIVERSÁRIO DA IGREJA 

21 - ENCONTRO DE HOMENS 

23 - NOITE DO AMIGO (PARA AS CRIANÇAS) 



 

 
Novamente darei outra dica de artesanato usando uma 
camiseta velha. Pode se usar até mais de uma. E quanto 
maior, melhor, pois o colar ficará mais volumoso. 1. corte 
separando a camiseta logo abaixo da costura da manga. 
A ideia é ter um tubo largo para ser cortado em tiras. 
Essas podem ser de 2,5cm e caso seja bem comprida, 

melhor. 2. Em seguida, estique a tira com as mãos, alar-
gando ao máximo. As bordas vão enrolar e a tira vai virar 
um tubinho fino! 3. Agora reúna todos os tubos posicionan-
do as costuras laterais juntas num mesmo ponto- elas 
serão escondidas com o acabamento final. 4. Faça uma 
volta com os tubos, dobrando-os ao meio ao mesmo tem-
po. Tipo elástico de cabelo quando dá duas voltas.  Desta 

forma as tiras vão duplicar. Isso só vai ser possível fazer 
se a sua camiseta for larga. 5. Agora o toque final. Corte 
um retângulo de malha de aproximadamente 7cm na 
parte superior do ombro ou da manga. Costure o retân-
gulo pelo avesso bem ao lado da costura envolvendo os 
tubinhos. Dê uns pontinhos para deixar bem firme no 
lugar. Outras sugestões: 
- Usar tiras de espessuras diferentes ( mais grossa ou mais finas ou mistura-
das), trançar os tubos de 3 em três, fazer tiras usando duas camisetas de 
tons diferentes. 

 

 

 

Aqui vai uma sugestão, agora para os h o m e n s 

fazerem junto com a esposa e s filhos. Para cada 

puff serão utilizados 2 pneus velhos e para mesa, 

apenas um.Outros materiais que serão usados 

são: 2 latas de cola de sapateiro, círculos de MDF. 

O  tamanho depende dos pneus que serão utiliza-

dos.(2 para cada puff e 1 de para mesa), caso 

queira, rodinhas (4 para cada puff e para mesa 3), 

cordas (uns 60m, vai depender do tamanho dos 

pneus e a espessura da corda), espuma, tecido (aproximadamente 60 cm), 

parafusos, porcas e arruelas e bastante ânimo...Limpe bem os pneus e junte 

dois pneus com ajuda de uma furadeira. (o primeiro furo é o mais difícil). 

Amare logo no primeiro furo (utilize a porca ou use um arame), fica mais fácil 

depois fazer os outros. Para fazer a parte de baixo do puff, coloque o MDF 

em cima do pneu e fure logo os dois juntos. utilize o parafuso da rodinha e 

prenda tudo. (rodinha+MDF+pneu). Para colar a corda passe cola de sapatei-

ro nele todo, deixa enxugar de um dia para outro. Ao enrolar a corda passe 

cola novamente. Não passe a corda na parte de cima, pois nessa parte será 

encaixada o assento. Para fazer o assento corte 

a espuma do tamanho do MDF e o tecido um 

pouco maior. passe um viés em todo o circulo de 

tecido, em seguida passe um cordão dentro do 

viés. Ele ira segurar o tecido, a espuma e o 

MDF. É interessante 

deixar este tampo solto, 

pois pode ser aproveitado 

para guardar brinquedos, revistas...Na parte do acaba-

mento pode ser utilizado outros ideias como tecido, 

tinta e caso queira outras sugestões ou mesmo enten-

der melhor o processo, tem bastante informações na 

internet. É só pesquisar e mãos à obra. 

Uma Igreja de Amor  
"Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em 

ação e em verdade." (1 João 3:18) 

 

A Bíblia nos diz diversas vezes que devemos 
amar uns aos outros. O amor é como uma cola que nos 
mantém juntos. O apóstolo João escreveu: "Amados, 
amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de 
Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 
Deus." (1 João 4:7). 
 Pode-se dizer que 1 Coríntios 13 é o capítulo 
definitivo da Bíblia quando o assunto é amor. 1 Corín-
tios 13 é, de fato, a descrição mais completa do amor 
em toda a Bíblia. Paulo faz com que o amor passe atra-
vés de um prisma, podemos assim dizer, mostrando 
muitas de suas cores e tons. Com isso podemos com-
preender o amor mais facilmente e aplicá-lo de uma 
forma prática. Cada raio de luz mostra uma faceta dife-
rente do que é o amor Ágape, o amor de Deus. A Bíblia 
não se concentra tanto no que é de fato o amor, mas 
sim naquilo que ele faz ou não. O amor de Deus, que 
devemos demonstrar em relação ao outro, não é ape-
nas um sentimento ou emoção. Também não é abstra-
to ou passivo. É ativo. Ele se compromete. Ele funcio-
na. Ele se move. O amor de Deus não se trata de um 
sentimento de paciência, simplesmente; ele é paciente. 
O amor de Deus não se limita a ter sentimentos de 
gentileza; ele faz gentilezas. O amor só é pleno quando 
é ativo: "Filhinhos, não amemos de palavra nem de 
boca, mas em ação e em verdade." (1 João 3:18). Ao 
mesmo tempo, a Bíblia nos diz que o objetivo do cris-
tão é ser conforme a imagem de Cristo (Fp. 3:10). É 
nisso que Deus quer que você se esforce. Essa é a 
direção na qual Ele quer que você caminhe - que o a-
mor ao qual Ele se refere trabalhe em sua vida.  
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26 de maio 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/2012/06/uma-igreja-de-amor.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/3/18
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/4/7
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/3/18
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/3/10

