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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 HORÁRIO 

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 

 

 

 

 

 

 

30/08 - ANA LETÍCIA MOUTINHO EVANGELISTA 

            KELLY ALVES DE SOUZA 
 

 

01/09 - JOSEFINA SANCHES MARTINS 

            FABIANO NAKANISHI 

40 dias de oração  
Acontece no horário das 6:00 - 6:30. 

Após esse horário a igreja permane-

ce aberta até às 8:00 para orações e 

atendimento pastoral.  

 

16 e 17/09 - ORE E PARTICIPE! 

  EM BREVE NOVA DATA 

  

 

 

- Pela Judite que está hospitalizada. 

- Pela Ana Paula e filhos. 

- Pelo Conferência Missionária nos dias 16 e 17 de 

setembro. 

       

Próximo domingo  - 8 horas 

Venha compartilhar do seu 

café da manhã com os  

irmãos. 

“ Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem”. Heb. 11.1 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg
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1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

10.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

  
  

Só 25 reais  
Um homem chegou em casa tarde do traba-

lho, cansado e irritado encontrou o seu filho 

de 5 anos esperando por ele na porta .. - 

"Pai, posso fazer-lhe uma pergunta?" - "O 

que é?" - respondeu o homem. - "Pai, quan-

to você ganha em uma hora?" - "Isso não é da sua conta. Porque você 

esta perguntando uma coisa dessas?", o homem disse agressivo. - "Eu 

só quero saber . Por favor me diga, quanto você ganha em uma hora?" 

- "Se você quer saber, eu ganho R$ 50 por hora." - "Ah..." o menino 

respondeu, com sua cabeça para baixo. - "Pai, pode me emprestar R$ 

25,00?" O pai estava furioso, - "Essa é a única razão pela qual você me 

perguntou isso? Pensa que é assim que você pode conseguir algum 

dinheiro para comprar um brinquedo ou algum outro disparate? Vá 

direto para o seu quarto e vá para a cama. Pense sobre o quanto você 

está sendo egoísta", "Eu não trabalho duramente todos os dias para 

tais infantilidades." O menino foi calado para o seu quarto e fechou a 

porta. O homem sentou e começou a ficar ainda mais nervoso sobre as 

questões do menino.- Como ele ousa fazer essas perguntas só para 

ganhar algum dinheiro? Após cerca de uma hora, o homem tinha se 

acalmado e começou a pensar. Talvez houvesse algo que ele realmente 

precisava comprar com esses R$ 25,00 e ele  não pedia dinheiro com 

muita freqüência. O homem foi para a porta do quarto do menino e 

abriu a porta. - "Você está dormindo, meu filho?", Ele perguntou. - 

"Não pai, estou acordado", respondeu o garoto. - "Eu estive pensando, 

talvez eu tenha sido muito duro com você a pouco", afirmou o homem. 

"Tive um longo dia e acabei descarregando em você. Aqui estão os R$ 

25,00 que você me pediu." O menino se levantou sorrindo. "Oh, obriga-

do pai!" gritou. Então, chegando em seu travesseiro ele puxou alguns 

trocados amassados. O homem viu que o menino já tinha algum dinhei-

ro, e começou a se enfurecer novamente. O menino lentamente contou o 

seu dinheiro , em seguida olhou para seu pai. - "Por que você quer 

mais dinheiro se você já tinha?" - Gruniu o pai. - "Porque eu não tinha 

o suficiente, mas agora eu tenho", respondeu o menino. - "Papai, eu 

tenho R$ 50,00 agora. Posso comprar uma hora do seu tempo! Por 

favor, chegue em casa mais cedo amanhã. Eu gostaria de jantar com 

você." O pai foi destroçado... Ele colocou seus braços em torno de seu 

filho, e pediu perdão. Esse texto é apenas uma pequena lembrança a 

todos nós que trabalhamos arduamente na vida. Não devemos deixar o 

tempo passar sem ter dado a devida importância para aqueles que nos 

cercam e  que estão perto de nossos 

corações.  Se morrermos amanhã, a 

empresa para a qual estamos traba-

lhando, poderá facilmente substitu-

ir-nos em uma questão de horas. 

Mas a família e amigos que deixa-

mos para trás irão sentir essa perda 

para o resto de suas vidas.  Pense 

Nisto! 

 

Colaboração de:  Selso Garcia 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

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

QUEM SOMOS NÓS 

 
 

Durante esta semana tenho refletido muito sobre a 
nossa existência neste mundo. Afinal de contas, 
quem somos e porque estamos aqui?  Quando o 
salmista no Salmo 8 fez esta pergunta: “Que é o 
homem”?,  e Tiago na sua epístola em cap. 4:14 

“Que a vida?  De fato esta é a grande pergunta que 
a ciência por mais evoluída que esteja não tem uma 

resposta satisfatória. Porque crianças morrem, 
mesmo antes de nascer? Porque pessoas boas 

sofrem? Porque pessoas cheias de fé ficam doen-
tes e morrem ainda na juventude? Porque filhos de 
Deus comprometidos com o Evangelho da graça 
sofrem acidentes fatais? Porque muitos cristãos 

morrem assassinados? Sim, estas perguntas fazem 
parte da nossa vida terrena e tão finita!. Com a en-
trada do pecado na raça humana, entrou também a 
morte e todo tipo de sofrimento físico e espiritual. 

Deus tem ministrado ao meu coração que a vida do 
homem pertence a Ele,em primeiro lugar porque 
Ele é o criador. Em segundo lugar, para aqueles 

que são salvos em Cristo Jesus, porque foram com-
prados pelo precioso sangue do Cordeiro. Se esta-
mos em Cristo temos a vida eterna. Deus tem con-
solado o meu coração que Ele está no controle de 
toda a minha existência. Se a vida é eterna para o 
filho de Deus, o tempo de permanência aqui na ter-
ra, seja longo ou curto, para Deus não faz nenhuma 

diferença, isto porque mesmo separado do corpo 
pela morte física continuamos para sempre na co-
munhão com o Senhor (II Cor.5:8). Uma coisa é 

certa, Deus sempre estará conosco. Ele nos conso-
la com seu maravilhoso Espírito e nos dá força en-

quanto permanecermos aqui na terra. 

 
 

                                            Rev. Eloi Moutinho 
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