
A
G

E
N

D
A

 

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 

        “Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo que lhe pedimos.”  William Shakespeare  

                           
 
                           
         

                                            
 
 
 

                                 27 a 2 de novembro 
 

28 - MARILENE DA SILVA 

29 - DALCIMAR ZANONI PAIXÃO 

29 - JAIME RAUL DE OLIVEIRA 

30 - SÉRGIO RAIMUNDO DE SOUZA 

30 - JOÃO RODOLFO PAIXÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As panquecas deliciosas do Restaurante Mr Cheff, 
ainda estão à venda!! Você poderá adquirir uma 
panqueca por apenas R$10,00, sem data de 
expiração, é só guardar seu ticket. Procure o Jaime ou 
Pr. Israel. 

                          
 

                           
         
 
 
 

   Todo primeiro domingo do 

mês os irmãos estão convida-

dos para compartilhar o café 

da manhã.  

   Traga o seu alimento e te-

nha uma deliciosa comunhão 

antes da Escola Dominical. 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/


                                               
 
 

 

O mês de outubro foi um mês de campanha ao 
combate de câncer de mama e você deve ter visto 
laço rosa por todos os lugares. Leia a história 
abaixo e entenda a importância desta campanha. 

 

Um homem de meia idade, entrou em um bar e se sentou. 
Antes de fazer o pedido não deixou de perceber que um 
grupo de homens mais jovens que bebiam em uma mesa 
perto da sua, riam dele. Somente quando se lembrou da 
pequena fita rosa que levava na lapela de seu blazer foi que 
se deu conta que se tratava de uma gozação. Ele não deu 
importância, mas os insistentes risos na mesa vizinha come-
çaram a incomodá-lo. Olhou a um dos homens diretamente 
nos olhos, levou o dedo até a lapela e apontou a fita: “Isto?” 
Com este gesto todos os homens da mesa riram aberta-
mente. O homem ao qual dirigiu o olhar lhe disse: “Desculpe 
amigo, mas estávamos comentando como está bonito com 
esta fitinha rosa no blazer azul”. Com toda calma, ele fez um 
gesto para o gozador convidando-o a se aproximar e sentar 
com ele à sua mesa. Ainda que estivesse bastante incomo-
dado o homem mais jovem se aproximou e sentou-se. O 
homem mais velho com uma voz muito calma lhe disse: - 
“Uso esta fita para chamar atenção sobre o câncer da ma-
ma”. “Eu uso em honra à minha mãe". - ”Sinto muito, amigo, 
Ela morreu de câncer da mama? ". - "Não. Ela está sadia e 
muito bem. Mas seus seios me alimentaram quando eu era 
um bebê e foram abrigo quando tive medo ou me senti só 
em minha infância. Estou muito agradecido aos seios de 
minha mãe e por sua saúde”. - "Entendo", respondeu o ou-
tro, não muito convencido. "Também uso esta fita para hon-
rar à minha mulher", continuou dizendo. - ”E ela também 
está bem?" - "Claro que sim. Seus seios foram fonte de a-
mor... Com eles alimentou a nossa bela filha de 23 anos. 
Estou muito grato pelos seios de minha mulher e por sua 
saúde". - ”Já sei. Suponho que também usa a fita para hon-
rar a sua filha". "Não. É muito tarde para isto. Minha filha 
morreu de câncer da mama faz um mês. Ela pensou que 
era muito jovem para ter câncer, assim quando acidental-
mente notou uma pequena protuberância, a ignorou. Ela 
pensou que, como não a incomodava, nem doía, não havia 
com que se preocupar". Comovido e envergonhado o estra-
nho disse : ”Sinto muito, senhor." - "Portanto, também em 
memória de minha filha uso esta fitinha com muito orgulho. 
Isto me dá oportunidade de falar com os outros. Quando 
voltar para a sua casa fale com a sua esposa, suas filhas, 
sua mãe, suas irmãs, suas amigas. Tome...", o homem bus-
cou no bolso e entregou ao outro uma pequena fita rosa. O 
rapaz a pegou e lentamente levantou a cabeça e disse: 
“Poderia me ajudar a colocá-la?" 
 
 

Incentive às mulheres a fazer regularmente o autoexame 
das mamas e a fazer uma mamografia uma vez ao ano. 

 

 

                        EU PEDI E DEUS ME DEU 
 

Orar deve ser muito mais do que um simples hábito gerado 
pela tradição religiosa. Orar é uma necessidade da alma para 
matar a sede consciente ou inconsciente de Deus. É uma 
questão de sobrevivência para quem quer enfrentar as tem-
pestades da vida sem desfalecer. É um expediente de quem 
quer se resguardar da carne, do mundo e das potestades do 
ar. É uma providência para quem quer manter incólume o seu 
casamento até o último dia e para os pais que querem educar 
com sucesso os seus filhos no temor do Senhor. É o exercí-
cio para quem deseja construir alguma coisa para o reino de 
Deus. A rigor e em última instância, orar é o maior de todos 
os privilégios do ser humano. Porque quem ora entra no San-
to dos santos e se coloca na presença do próprio Deus em 
espírito, não só por meio da fé, mas basicamente por meio do 
sacrifício vicário de Jesus, e fala com o Todo-Poderoso com 
toda a liberdade, seja com palavras audíveis ou pelo simples 
mover dos lábios. Todavia, quem ora de fato é aquele que 
tem duas convicções ao mesmo tempo: a convicção da extre-
ma estreiteza dos seus próprios recursos e a convicção da 
extrema largueza dos recursos do poder e do amor de Deus. 
Porque Deus é absolutamente santo, ele não nos ouve quan-
do vivemos deliberadamente em pecado não confessado. 
Pedro chega a dizer que a falta de compreensão entre mari-
do e mulher, o egoísmo de um e de outro e outros problemas 
conjugais atrapalham as orações. Em vez de ser um castigo, 
essa recusa de Deus em nos ouvir em situações assim é 
uma graça porque nos constrange ou nos anima a consertar 
alguma coisa errada. Não orar é um desperdício. Tiago diz 
que a nossa correria, a nossa agitação, o nosso nervosismo, 
as nossas brigas, o nosso afã não nos levam a nada. Só por-
que não envolvemos Deus, não recorremos à oração (Tg 
4.2). Essa ausência de corações súplices diante de Deus 
aparece mais dramaticamente na época do profeta Isaías: 
“Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não 
pediram a minha ajuda; estava pronto para ser achado, mas 
eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu 
disse: ‘Estou aqui! Estou aqui’” (Is 65.1). Certas conquistas, 
certas vitórias, certas plenitudes, certos regozijos – só se 
alcançam com a ajuda da oração. Os que levam a sério a 
oração e não a desperdiçam exclamam, como aquela mulher 
que deixou de ser estéril: “Eu pedi esta criança a Deus, o 
Senhor, e ele me deu o que pedi!” (1Sm 1.27).   

27 de outubro 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 


