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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    

 “Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido”         Salmos 34:18  

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 

 
 
 

As crianças estão convidadas para 
participarem do jantar elegante 
que acontecerá no dia 04/12 às 

19h30. 
Valor: R$ 1,00 

 

Falar com a Sheila ou Ana Paula 
 
 

 
 
 

05 DE DEZEMBRO — 8h 
Traga o seu desjejum para a igreja  
Venha participar e agradecer a Deus pela 
sua vida, participando do último café da 

manhã da escola dominical. 
Maiores informações com a Sheila 

    

    

Todos membros da igreja estão convocados para Todos membros da igreja estão convocados para Todos membros da igreja estão convocados para Todos membros da igreja estão convocados para 
estarem no dia 12 de dezembro às 9h na REUNIÃO estarem no dia 12 de dezembro às 9h na REUNIÃO estarem no dia 12 de dezembro às 9h na REUNIÃO estarem no dia 12 de dezembro às 9h na REUNIÃO 

ANUAL da igreja.ANUAL da igreja.ANUAL da igreja.ANUAL da igreja.    

 

 

29/11– JAIME RAUL DE OLIVEIRA 
29/11 - DALCIMAR PAIXÃO 
30/11 - JOÃO PAIXÃO 
01/12 - ELOI MOUTINHO 
04/12 - VANESSA DA SILVA 

     

                 ♥ Pelos ministérios e suas programações; 
     ♥ Pelas programações de final de ano; 
     ♥ Pelas crianças da nossa igreja. 

Nos dias 13, 14 e 15/11, aconteceu o congresso de 
homens no acampamento Shalom em Londrina. Esteve 
presente mais de 50 homens do distrito Londrina.  

 

    

 

 

TRAGA O SEU FILHO PARA O JANTAR E PARTICIPE...TRAGA O SEU FILHO PARA O JANTAR E PARTICIPE...TRAGA O SEU FILHO PARA O JANTAR E PARTICIPE...TRAGA O SEU FILHO PARA O JANTAR E PARTICIPE...    

CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS.CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS.CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS.CONVIDE SEUS FAMILIARES E AMIGOS. 
VOCÊ NÃO PODE PERDER!VOCÊ NÃO PODE PERDER!VOCÊ NÃO PODE PERDER!VOCÊ NÃO PODE PERDER!  

O O O O MINISTÉRIOMINISTÉRIOMINISTÉRIOMINISTÉRIO    DEDEDEDE    MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA    CONVIDACONVIDACONVIDACONVIDA    AAAA    TODOSTODOSTODOSTODOS    PARAPARAPARAPARA        ESCREVERESCREVERESCREVERESCREVER    UMAUMAUMAUMA    NOVANOVANOVANOVA    
HISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIA    COMCOMCOMCOM    OOOO............    

Confira mais fotos 
no site da igreja. 

NOVA   D
ATA

NOVA   D
ATA

NOVA   D
ATA

NOVA   D
ATA    

COMUNICADO: COMUNICADO: COMUNICADO: COMUNICADO: O boletim da semana passada não foi impresso e 

entregue, devido ao feriado do dia 20/11. 



 
 
 

Preletor convidado: Pr. Don Carlos 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XI     nº 48     28/11/2010 

28 de  novembro  de   2010 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:  Cida Camargo 
3.  Oração:  Ronaldo 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração:  Rev.  Israel de C. e Souza 
6. Boas vindas:  Rev. Jeomakson Evangelista 
7. Especiais 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

POR QUE IR À IGREJA? 

   Um freqüentador de Igreja escreveu para o 
editor de um jornal e reclamou que não fazia 
sentido ir à Igreja. "Eu tenho ido à Igreja por 30 
anos", ele escreveu, "e durante este tempo eu 
ouvi uns 3.000 sermões, mas por minha vida, eu 
não consigo lembrar nenhum sequer deles... 
Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo e 
os Padres e Pastores estão desperdiçando o 
tempo deles pregando sermões! Esta carta iniciou 
uma grande controvérsia na coluna "Cartas ao 
Editor", para prazer do Editor e Chefe do jornal. 
Isto foi por semanas, recebendo e publicando 
cartas no assunto, até que alguém escreveu este 
argumento: “Eu estou casado já há 30 anos. 
Durante este tempo minha esposa deve ter 
cozinhado umas 32.000 refeições. Mas, por minha 
vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de 
nenhuma destas 32.000 refeições. Mas de uma 
coisa eu sei ... Todas elas me nutriram e me 
deram a  força que eu precisava para fazer o meu 
trabalho. Se minha esposa não tivesse  me dado 
estas refeições, eu estaria hoje fisicamente 
morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à 
Igreja para alimentar minha fome espiritual, eu 
estaria hoje morto espiritualmente." 

Você ainda gostaria de saber por que ir à Igreja? 

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

 

SEJA CORAJOSO 
 

 Sê forte e corajoso, pois tu farás este povo herdar a 
terra que a seus pais prometi dar-lhes. Apenas sê forte e 
muito corajoso para cuidares de agir conforme toda a Lei que 
Moisés, meu servo, te ordenou; não te desvies nem para a 
direita nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por 
onde quer que andes.. (Js 1.6-9) Toda mudança mete medo. 
Iniciar novos projetos é algo que nos deixa assustados. 
Quando temos que substituir alguém que foi muito bem 
sucedido a situação fica muito mais complicada. O texto fala 
da sucessão de Moisés. Josué iria assumir a liderança do 
povo de Israel. A sua missão seria  conduzir o povo até a 
terra prometida. Este grande desafio causou-lhe medo. 
Contudo, Deus lhe deu uma palavra de encorajamento: “ Sê 
forte, e muito corajoso”. Permaneça  fiel aos ensinamentos 
que Moisés te ordenou e Eu estarei contigo disse o Senhor. 
O que podemos aprender com este texto? Devemos 
reconhecer que os desafios nos assustam e amedrontam. 
Devemos mostrar fidelidade aos princípios que recebemos. 
Devemos ter coragem de enfrentar os desafios. Precisamos 
confiar  mais na Palavra  do Senhor. Diante dos desafios e 
das dificuldades, é preciso olhar para o Senhor, confiar Nele 
e obedecer os seus mandamentos. Tenha coragem. 
Permaneça fiel ao Senhor. Somente Ele nos dá  vida e 
coragem nos  momentos complicados. Nas situações que 
devemos fazer escolhas às vezes ficamos indecisos e com 
medo. Nossa oração deve ser: Dá-nos coragem e 
determinação para continuarmos sem desanimar. Não 
permite que nos conformemos com as situações. Que 
possamos olhar para frente e ver os desafios que nos são 
feitos, com plena certeza que estás conosco, possamos 
assumir a responsabilidade da obra e assim glorificar o teu 
nome em tudo o que estamos a realizar. 
 Que tenhamos coragem de sermos filhos de 
Deus com princípios elevados e que mostremos a plena 
confiança no Senhor. 

    
    
    

    

"Tente ser uma pessoa de sucesso, mas 
prioritariamente tente ser uma pessoa de valor."  

Albert Einstein 


