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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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) 

   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: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     
 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 
 

 

"Não acrescente dias a sua vida, mas vida aos seus dias." (Harry Benjamin)  

 

 

30 - ALEXANDRE SILVA SOLO 
 

AGOSTO 

01 - VIVIAN C. DE MATTOS M. MOUTINHO 

01 - DÉBORA ELOISA A. MOUTINHO FERNANDES 

02 - CLOVIS AUGUSTO SALGADO 

04 - LUCAS FRANCISCO GUIMARÃES 

 

7 - Reunião de Mulheres: Residência da Irany 
10 - Lançamento do livro: Desafios para 
os líderes da igreja do século 21 
11 - Bazar Mãos Estendidas 
11 – Encontro de casais 

17 e 18 – Conferência Missionária 

24 a 26 - Encontro com Deus  
31 – Encontro de homens de honra 

PROGRAMAÇÃO 

 

O Ministério Escola Dominical 
agradece aos professores Mario 
Biolada e  Balbina Souza pela 
ministração dada dos livros dos 
evangelhos e comunica o início 

do estudo do livro de Apocalipse. 

O próximo encontro de mulheres acontece-

rá no dia 7 de agosto (terça-feira) às 20h 

e a anfitriã será a Irany Magalhães. 

Aconteceu no dia 20/07 com a presença de 40 pessoas. Teve a participação 

de alguns adultos, jovens, adolescentes e crianças. Na ocasião, o presidente 

Vitor trouxe uma palavra e aproveitando a ocasião passou o comando da JNI 

para a vice, Ana Paula. Confira algumas fotos - By Kamilla e Rosi Mattos. 
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CARREGANDO PEDRAS 
 

Um fervoroso devoto estava atravessando uma fase muito 
penosa, com graves problemas 
de saúde em família e sérias 
dificuldades financeiras. Por 
isso orava diariamente pedindo 
ao Senhor que o livrasse de 
tamanhas atribulações. Um dia, 
enquanto fazia suas preces, 
um anjo lhe apareceu, trazendo
-lhe uma mochila e a seguinte 
mensagem: - O Senhor se 
compadeceu da sua situação e 
manda lhe dizer que é para 
você colocar nesta mochila o 
máximo de pedras que conse-
guir e carregá-la com você, em suas costas, por um ano, 
sem tirá-la por um instante sequer. Manda também lhe dizer 
que, se você fizer isso, no final desse tempo, ao abrir a mo-
chila, terá uma grande alegria e uma grande decepção. E 
desapareceu, deixando o homem bastante confuso e revol-
tado. "Como pode o Senhor brincar comigo dessa maneira? 
Eu oro sem cessar, pedindo a Sua ajuda, e Ele me manda 
carregar pedras?" Já não lhe bastam os tormentos e prova-
ções que estou vivendo?", pensava o devoto. Mas, ao con-
tar para sua mulher a estranha ordem que recebera do Se-
nhor, ela lhe disse que talvez fosse prudente seguir as de-
terminações dos Céus, e concluiu dizendo: - Deus sempre 
sabe o que faz! O homem estava decidido a não fazer o que 
o Senhor lhe ordenara, mas, por via das dúvidas, resolveu 
cumpri-las em parte, após ouvir a recomendação da sua 
mulher. Assim, colocou duas pedras, pequenas, dentro da 
mochila e carregou-a nas costas por longos doze meses. 
Findo esse tempo, na manhã da data marcada, e mal se 
contendo de tanta curiosidade, abriu a mochila conforme as 
ordens do Senhor e descobriu que as duas pedras que car-
regara nas costas por um ano tinham se transformado em 
pepitas de ouro...  Todos os episódios que vivemos na vida, 
inclusive os piores e mais duros de se suportar, são sempre 
extraordinárias e maravilhosas fontes de crescimento. Te-
mendo a dor, a maioria se recusa a enfrentar desafios, a 
partir para novas direções, a sair do lugar comum, da mes-
mice de sempre. Temendo o peso e o cansaço, a maioria 
faz tudo para evitar situações novas, embaraçosas, que 
envolvam qualquer tipo de conflito. Mas aqueles que enca-
ram pra valer as situações que a vida propõe, aqueles que 
resolvem "carregar as pedras", ao invés de evitá-las, negá-
las ou esquivar-se delas, esses alcançam a plenitude do 
viver e transformam, com o tempo, o peso das pedras que 
transportaram em peso de sabedoria. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

 

 

É PROVA DE AMOR   

Fico pensando em como uma palavra tem tanto poder 
de influência nas nossas vidas,  "Submeter-se à vonta-
de, cumprir as ordens "; está no  nosso dia-a-dia isso, 
na nossa família, emprego, escola/faculdade, na igreja 
e principalmente a Deus. A Bíblia nos mostra vários 
exemplos de como devemos obedecer sempre : 
"Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, 
importa obedecer a Deus do que aos homens" ( Atos 
5:29).  Obedecer está ligado diretamente ao amor, se 
amamos obedecemos. Nossos pais quando nascemos 
nos ensinam como obedecê-los, e o amor não está 
somente na nossa obediência, mas também está na 
forma como eles nos ensinam. Eles poderiam ser os 
autoritários e impõem regras, mas não, é com  amor e 
carinho que nos é ensinado. Sempre tive 
meus princípios sobre obedecer, como é a famosa fra-
se "é melhor obedecer do que se sacrificar" , em ca-
sa tínhamos nossa punição sobre a desobediência, e 
toda vez que eu pensava em desobedecer aos meus 
pais eu pensava no que iria acontecer, e mudava os 
meus pensamentos e fazia o que os meus pais fala-
vam. Da mesma forma deve ser com Deus, se amamos 
a Ele, temos a vontade de obedecê-lo, seguir seus 
mandamentos, até mesmo seguir Sua vontade para 
nossas vidas. Jonas é um exemplo de que desobediên-
cia que no final obedecendo viu os planos do Senhor 
tanto para sua vida, como para vida da cidade de Níni-
ve. Atos de obediência, devem refletir a realidade inte-
rior de que amamos profundamente a Deus e de que 
somos totalmente comprometidos com Ele.  
 

Portanto, lembre-se é melhor obedecer do que se sa-
crificar! 

Mariana Belufe 
Visite o blog: www.infiltradosnomundo.com.br 

 

29 de julho de 2012 

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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