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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. 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: 

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 

 

 

 

 

 

28 - MARILENE DA SILVA 

29 - DALCIMAR ZANONI PAIXÃO 
29 - JAIME RAUL DE OLIVEIRA 

30 - SÉRGIO RAIMUNDO DE SOUZA 
30 - JOÃO RODOLFO PAIXÃO 
 

01/12 - ELOI MOUTINHO 

Doe seu alimento (não perecível), oferta de 

missões, dízimos e demais ofertas na casa do 

Senhor, pois "Quem doar será merecedor de 

receber boa medida, recalcada, sacudida e 

transbordante!" 

10 DE DEZEMBRO ÀS 15 HORAS 

Acontecerá o tradicional chá para as mu-

lheres.Uma programação especial para as 

irmãs do distrito. Será na primeira igreja. 

  

 

No dia 19 de novembro,  aconteceu a última reunião de casais. A palavra foi 

ministrada pelo Pr. Eloi e toda organização ficou sob a responsabilidade dos 

líderes do ministério: Mariana e Clóvis. Confira as fotos. 

"O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada, Caminhando e semeando, no fim terás o que colher." (Cora Cora lina)  

     

                 ♥ Pelos ministérios e suas programações; 

     ♥ Pela apresentação da cantata de Natal; 

     ♥ Agradecimento pelo ano de 2011.. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 47    27/11/2011 

27 de novembro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas: Oferta de Missões—Gratidão 

8. Mensagem:  Pr. La Rochede 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

 

 

 

Uma certa vez, em uma aldeia, havia um rio que 

ninguém ousava tomar banho nele, pois era muito 

fundo e a correnteza era forte. Um certo dia um ga-

roto aproximou-se do rio e resolveu entrar. Em pou-

cos instantes o garoto estava gritando por socorro, 

pois começou a afogar-se. Toda a aldeia veio para 

ver o que estava acontecendo, mas ninguém ousou 

entrar. De repente veio uma mulher gritando e cho-

rando pois era o seu filho que estava na água... Um 

homem vendo o desespero daquela mãe, resolveu 

entrar para resgatar o garoto, mas impôs uma con-

dição, ele amarraria uma corda em sua cintura e as 

pessoas que estavam às margens teriam que segu-

rar a outra ponta e puxarem-na assim que ele al-

cançasse o garoto. E, eles aceitaram a proposta. 

Chegando no meio do rio o homem conseguiu agar-

rar o garoto e gritou para que as pessoas os resga-

tassem puxando a corda, mas a multidão que esta-

va à margem discutia de quem era a obrigação de 

segurar a corda. Outros discutiam sobre quem pa-

garia a corda caso ela fosse arrastada junto com 

aquele homem. Com isso esqueceram-se de segu-

rar a corda, e os dois foram vencidos pela corrente-

za... e afogaram-se. Quando perceberam, era tarde 

demais.  

Este rio representa o mundo, o garoto, as pessoas 

perdidas sem Jesus, o homem que foi resgatar re-

presenta o missionário, e as pessoas que estavam 

à margem do rio a igreja. Eu não sei onde você se 

encaixa nesta história, mas reflita nela, pense sobre 

o que você tem feito por quem está lá, na outra 

ponta da corda! 

“Missões se faz com os pés dos que vão, com os 

joelhos dos que oram e com as mãos dos que con-

tribuem”. Não com a filosofia dos que discutem. 
 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

       
 

QUALIDADE DE UM SERVO 

 

 

 

Em Mt. 20: 25-28 Jesus revela o segredo para a grandeza. No 

reino de Deus a grandeza não será medida pela autoridade 

sobre as pessoas, mas pela humildade e serviço a elas prestado. 

Quer ser grande, então seja PEQUENO, pois no reino de Deus o 

pequeno é grande. No reino de Deus eu sou considerado grande 

quando eu sou servo. Servir não deve ser algo que fazemos; 

deve ser algo que somos. 

O verdadeiro servo serve com alegria – Sl 100: 2. 

Qualquer servo que reconhece Aquele a quem ele serve será 

cheio de alegria. Como verdadeiros servos, devemos sempre 

servir com alegria, não com tristeza e murmuração. O servir 

não pode ser um peso, mas deleite. Mt.  25: 40 – Quando faze-

mos algo para uma pessoa, é como se estivéssemos fazendo 

para Jesus. Is.  65: 14 - Os servos cantam de alegria, alegria por 

servir ao Rei dos Reis, aleluia! A alegria me leva a ter compro-

misso, porém, a falta de compromisso hoje traz decepção e 

impede o crescimento da igreja. 

O verdadeiro servo nunca faz nada por interesse próprio.  

Um servo nunca pergunta: O que eu ganho com isso? Em Êx. 21: 

1-6 o servo é chamado de “servo do amor”, porque ele ama 

tanto ao seu senhor que não quer deixá-lo. Após sete anos de 

serventia, ele podia ir embora, estava livre, mas ele queria ficar, 

por amor. O seu dono teria então que furar a sua orelha, a ore-

lha furada era o sinal que aquele servo, por livre e espontânea 

vontade queria ficar com o seu senhor, por amor. Quem tinha a 

orelha furada era visto como o servo do amor. Quando ele pas-

sava as pessoas diziam, lá vai o servo do amor.  Que o Senhor 

possa furar as nossas orelhas, aleluia! Temos que fazer as coisas 

por amor. 

 O verdadeiro servo procura oportunidades para servir. Ele 

não escolhe o que fazer, ele quer fazer e faz, aleluia! Ele serve 

porque sente o desejo de servir. Que o Espírito Santo faça de 

cada um de nós verdadeiros servos. 

Rev. Eloi Moutinho 


