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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  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

"Deus não espera que façamos o que não podemos, mas sim o que podemos." O que está nos impedindo de fazer o que está ao nosso alcance?  

 
 

 
 

 

27- LUCIANA S. DE OLIVEIRA 
29 – ISRAEL DE CASTRO E SOUZA 

01 - RUBIA MARA NAKANISHI 
03 – ANA FLÁVIA GASPARINO  

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE PÁSCOA - JNI - NA MESA DO REI 

          

27 de abril a 3 de maio 

APRESENTAÇÃO DOS JUVENIS E JOVENS - MEDI  

APRESENTAÇÃO DO GRUPO ROMPENDO EM FÉ - MISSÕES  

REUNIÃO DE MULHERES - RESIDÊNCIA DA ELIANE 



 
 

 
 

 

 

“E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos 
esfriará” (Mt. 24:12). 
 
 Nos dias de hoje, vemos que este versículo 
faz todo sentido; a falta de amor tem crescido, fazen-
do com pessoas pensem somente em si próprias,  e o 
companheirismo e a  compaixão tem cada dia mais se 
esfriado e até morrido em alguns lugares. 
 Muitas vezes, temos esquecido a missão que 
nos foi dada, de ir por todo o mundo e pregar o evan-
gelho a toda criatura (Mateus 16:15). Vimos o amor se 
esfriando fazendo com nos esqueçamos dessa mis-
são que não é para alguns, mas de todos: de não so-
mente ir, mas de con-
tribuir, animar e orar. 
 Assim, o Mi-
nistério de Missões, 
gostaria de te desafiar 
a participar de um no-
vo projeto. Nos dias 
12 a 17 de Janeiro, 
vamos para Manaus – 
AM para uma viagem 
missionária. 
 Você tem várias maneiras de apoiar esse pro-
jeto. Primeiramente indo: se você tem a vontade de 
participar, dê seu nome para o irmão Edson e fique 
por dentro de todas as informações necessárias. Con-
tribuindo: se você não pode ir e quer contribuir, nos 
ajude com ofertas, precisamos de recursos.  E por 
fim, orando! 
  

 Não retenha o amor, não deixe seu amor se 
esfriar, não deixe o seu ide de lado, juntos somos 
mais fortes e levaremos o amor dEle até os confins da 

terra. Deus te abençoe! 
 
 

 

 
 

 

 
Mariana Dahrouge Belufe, 21 anos. Graduanda do 
curso de Letras Vernáculas na Universidade Esta-
dual de Londrina. Mariana é membro da Igreja 
Central de Campinas há 14 anos e está em Lon-
drina há 3 anos.  

 
 

O OUTRO LADO DO BORDADO 
 

"Jesus olhou para eles e respondeu: 'Para o homem é impossí-
vel, mas para Deus todas as coisas são possíveis'". (Mateus 

19:26)  
  

 Fazendo algumas pesquisas em sites de devocionais, 
li uma história que me emocionou bastante pela simplicidade e 
pela grande aplicação para a nossa vida espiritual. Para quem 
não sabe, já fui uma “grande” bordadeira de ponto cruz e acho 
que por esta razão o texto me chamou bastante atenção. A his-
tória era de um velho pastor que gostava de visitar as pessoas 
em hospitais, sempre levava um pequeno marcador bordado em 
sua Bíblia. A parte de trás do marcador estava cheia de fios 
emaranhados (nesta hora, lembrei dos meus primeiros borda-
dos). Ele mostrava o marcador, com as costas voltadas para 
cima, para aqueles que estavam sofrendo ou chateados e dizia: 
"Olhe para isso e me diga o que vê.". As pessoas olhavam para 
os fios emaranhados, e diziam: "Não tenho nenhuma ideia do 
que isso significa!” Então ele pedia: "Vire-o." Do outro lado do 
marcador liam-se as palavras: "Deus é amor." Então, o pastor 
explicava: "Muitas vezes, quando olhamos para o que Deus está 
fazendo, só vemos fios emaranhados, sem sentido. Mas, do 
ponto de vista de Deus, Ele está nos tratando com amor e Ele 
sabe o que está fazendo." Que comparação linda é essa que ele 
fez! Que quando vemos que tudo em nossa vida está dando 
errado, é por que Deus está trabalhando para fazer algo lindo e 
perfeito.  
 Para confiar e acreditar que tudo terminará bem basta 
lembrar-se de como foi à vida de Daniel. Não há dúvida de que 
as coisas pareciam muito difíceis quando ele estava na cova 
dos leões. Lembre-se ainda da história de José, filho de Jacó e 
Raquel, de como foi a sua vida, ao ser vendido pelos seus ir-
mãos e de como ele terminou sendo honrado como governador 
do Egito. Parecia desesperador, assim como, para Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego, quando foram lançados na fornalha de 
fogo. As coisas pareciam muito desoladoras para Pedro quando 
ele estava na prisão. E as coisas pareciam sombrias para Marta 
e Maria, quando seu irmão morreu. Não preciso discorrer os 
finais destas histórias, pois vocês as conhecem bem. Mas veja: 
as coisas podem ficar ruins em um determinado momento, po-
rém é necessário crer que Deus vai intervir e transformar. E, de 
repente, você vai olhar para trás e dizer: "Agora entendo o que 
Deus estava fazendo."     

Rosie Souza 

27 de abril de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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Notícias 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/19/26
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/19/26

