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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 HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO    

    "É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar" (Jo 9:4).  

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 
Acesse o nosso site: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE:  
Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO: 
Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 
Selso José Garcia               
Clovis Salgado 
Marcelo Fernandes 
Mário Biolada     
 

ECÔNOMOS:  
Rogério Takeshita 
Claudia Nakamura 
Júlio César Benis        
Fabiano Nakanishi   
 

PRES. DO MED:  
Sheila F. Pereira           
 

PRES MNI:       
Dalcimar Paixão  
 

PRES. JNI:      
Luciana Martins 

 

No dia 18/09 
aconteceu uma 
p r o g r a m a ç ã o 
especial para as 
crianças. Confira 
as fotos. 
 

 

 

    
 
 

         ♥ Pela unidade da igreja; 
  ♥ Pelas eleições em outubro; 
  ♥ Pelos congressos: Mulheres, Homens e JNI. 

 

    OS OS OS OS ENVELOPES DE OFERTA ENVELOPES DE OFERTA ENVELOPES DE OFERTA ENVELOPES DE OFERTA     
PARA O MINISTÉRIO DE MULHERESPARA O MINISTÉRIO DE MULHERESPARA O MINISTÉRIO DE MULHERESPARA O MINISTÉRIO DE MULHERES    

PODEM SER ENTREGUES PODEM SER ENTREGUES PODEM SER ENTREGUES PODEM SER ENTREGUES     
A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS. A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS. A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS. A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS.     

Não es
quece

r!!
Não es

quece
r!!

Não es
quece

r!!
Não es

quece
r!!    

VENHA PRESTIGIAR. VENHA PRESTIGIAR. VENHA PRESTIGIAR. VENHA PRESTIGIAR. 
SERÁ NO 9/10 ÀS SERÁ NO 9/10 ÀS SERÁ NO 9/10 ÀS SERÁ NO 9/10 ÀS 
19h3019h3019h3019h30    

 
 
28 - JONATAS DA SILVA MENEZES 
30 - SONIA MARIA PERON 

�� � �� � �� �� � � �	 �
 � � � � � � � � � � � � ��
    O dinheiro arrecadado dos sucos será para a viagem ao   O dinheiro arrecadado dos sucos será para a viagem ao   O dinheiro arrecadado dos sucos será para a viagem ao   O dinheiro arrecadado dos sucos será para a viagem ao   

congresso em Curitibacongresso em Curitibacongresso em Curitibacongresso em Curitiba    



 
 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 39  26/09/2010 

26 de setembro de  2010 
1.  Leitura bíblica e oração:  Mariana e Clóvis Salgado 
2.  Instrumental _ Amizade 
3. Louvor: Ministério de Louvor 
4. Entrada dos países—Bandeiras 
5. Leitura: Histórico e quadro atual: Rosie 
6. Louvor: Ministério de Louvor 
7. Dízimos e Ofertas  
8. Porque oferta de Alabastro?: Dalcimar 
9. Especial: Quarteto—Vaso de Alabastro 
10.  Oração: Rev.  Eloi Moutinho 
11. Mensagem: Missionários Ian e Carminha 

       

               DEUS CAPACITA 

OS ESCOLHIDOS 

 Conta certa lenda, que estavam duas crianças 
patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e 
fria e as crianças brincavam despreocupadas. De 
repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando 
presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu 
amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e 
começou a golpear o gelo com todas as suas forças, 
conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo. 
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia 
acontecido, perguntaram ao menino: - Como você 
conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido 
quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão 
frágeis! Nesse instante, um ancião que passava pelo 

local, 
comentou: 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

""""O    TEMPO    CHEGOU, , , , É    HORA    DE    AGIR"""" 

De fato, não há mais tempo a perder. O mundo está em 
pedaços. Não podemos ficar na cômoda omissão ou na 

indiferente contemplação, deixando as coisas passarem ao 
largo, em um ritmo assustador. A parábola do Bom 

Samaritano ilustra com veemência as características das 
ações de descompromisso, ou melhor, das inações, do 

desleixo, da letargia. O levita e o sacerdote, os religiosos de 
então, viram um homem no abandono, porém, o deixaram 
como estava- à margem do caminho. Cada um deve ter se 

justificado – em palavras e pensamentos – e descoberto um 
motivo pelo qual não agiram. Talvez o levita estivesse com 

pressa de "fazer algum importante trabalho religioso". O 
sacerdote, talvez não tenha querido "desagradar a Deus 

misturando-se com uma pessoa impura". Enfim... não 
agiram. 

O tempo é agora! Evangelizar, ensinar, plantar igrejas. O 
tempo é agora! Deixemos de lado questões menores, 

detalhes tolos e bobagens inoportunas. Saiamos de debates 
doutrinárias extremados, que não levam a lugar nenhum. 

Abandonemos nossas vaidades pessoais. O tempo é agora! 
Não podemos viver do passado, ancorados em um 

saudosismo fútil! As vitórias do passado também exigiram 
sacrifícios. A colheita que se fez aconteceu porque as 

sementes foram plantadas. Os que nos precederam agiram 
no passado, de contínuo, e nos deixaram exemplo para essa 

"ação contínua". 
"É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, 

enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode 
trabalhar" (Jo 9:4). O diabo não descansa em sua missão de 
lançar trevas sobre a humanidade. Os filhos da luz devem 

trabalhar para que não se faça escuridão. 
 

Pensamento: Pensamento: Pensamento: Pensamento: O dia chegou! É hoje! 
 

Oração: Oração: Oração: Oração: Senhor, ajuda-nos a levantar nossos olhos para ver 
as necessidades daqueles que ainda não possuem salvação. 

Por Cristo, amém. 
“Fazer ou não fazer algo depende de nossa 

vontade, perseverança e total confiança nEle!” 


