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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 

 

 

 

 

 

 

29 – ISRAEL DE CASTRO E SOUZA 

01 - RUBIA MARA NAKANISHI 
03 – ANA FLÁVIA GASPARINO 

04 - LETÍCIA MACHADO FEITOSA 

 
 

 
 

 

 
 

Dia 21 de abril, aconteceu o primeiro encontro de casais com mais de 25 
casais e após a palavra, foi servido um delicioso jantar. Confira as fotos. 

“A grande mudança não ocorre por grandes feitos de alguns, mas sim, pelas pequenas doações diárias de todos nós” 

 

 

Neste feriado, dia 1 de maio (terça-

feira) às 20h acontecerá a reunião de 

mulheres na casa da irmã Eliane. Par-
ticipe levando um prato de salgados ou doce. 

Endereço: Rua Luiz Alves Neto, 72—Jd. Roseira. 

Dia: 4 de maio 

Horário: 20 horas 

Local: Av. Robert Kock, 1570 

Salão social do Cond. Havana 

O departamento da Escola Dominical está aceitando doações de 

brindes para a Manhã de beleza que oferecerá as mães da igreja 

e comunidade no dia 12. Entregar para a Luzinete. 

 COMUNHÃO E PÃO 

Próximo domingo  - 8 horas 

Traga a sua família e venha com-

partilhar do seu café da manhã 

com os irmãos. 



ORDEM DO CULTO 

 

Informativo  Semanal   Ano XIII     nº 17    29/04/2012 

 

29 de abril 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 

 

 

 
O livro de Provérbios é um dos livros sapienciais do Antigo 
Testamento da Bíblia, vem depois do Livro de Salmos e antes de 
Eclesiastes. Conforme declara a sua introdução, tem como 
propósito ensinar a alcançar sabedoria, a disciplina e uma vida 

prudente e a fazer o que é correto, justo e digno. Em suma, ensina 
a aplicar e fornecer instrução moral. Provérbio é uma frase curta, 
bem construída, que expressa uma verdade adquirida através da 
experiência e que se impõe pela forma breve e pela agudez das 
observações. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da 
experiência que o povo tem da vida, e sua finalidade é instruir, 
esclarecendo situações de perplexidade e fornecendo orientações 
para a vida humana, como as setas de uma estrada (1,1-7). O livro 
todo é um convite para valorizar não só a cultura popular, mas 

também, e principalmente, a percepção religiosa que o povo tem 
de uma Sabedoria que vem de Deus e é seu dom aos pequeninos; 
sabedoria que nem sempre é captada e compreendida pelos sábios 
e doutores (Mt 11:25).O título do livro vem originalmente de sua 
forma hebraica Míshlê Shelomoh ("Provérbios de Salomão"). 
Como é comum na Bíblia Hebraica, o título hebraico do livro é 
simplesmente um conjunto de palavras do primeiro verso do livro. 
Na Septuaginta esse livro se chama Paroimiai, que significa 

"provérbios, parábolas".  
 

Quem escreveu os provérbios encontrados no livro de Provér-
bios? Por exemplo, lemos em Provérbios 1:1: “Os provérbios de 
Salomão, filho de Davi, rei de Israel.” Depois, novamente, em 
Provérbios 10:1, encontramos o cabeçalho: “Provérbios de Salo-

mão.” E em Provérbios 25:1 se declara: “Também estes são pro-
vérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias, rei de 
Judá.” Além disso, Provérbios 30:1 menciona “Agur, filho de Ja-
que”, e o capítulo 31 diz de início: “Palavras de Lemuel, o rei, a 
mensagem ponderosa que sua mãe lhe deu em correção. 

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

UMA IGREJA EM CHAMAS 
 

 

"Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem al-

guém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as 

suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo (Mateus 

3:11).  

Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e 

consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor 

encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no 

templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quan-

do todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do 
Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegan-

do o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, di-

zendo: "Ele é bom; o seu amor dura para sempre" (2 Crônicas 

7:1-3). Não há nada mais patético do que uma sonolenta e 

apática igreja. Quando uma igreja perde o seu fervor para 

Cristo, deixa de ser um organismo e torna-se meramente uma 

organização. O fogo consome - queima o pecado e as coisas 

desnecessárias nas nossas vidas. 

O fogo purifica - nos faz limpos e santos diante de Deus. 

Uma igreja em chamas jejua e ora. 
Ela vai sentir a necessidade e o valor de buscar a Deus since-
ramente com todo o coração. A recompensa é prometida. 

Mateus 6:17-18 “Porem tu, quando jejuares, unge a cabeça e 

lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas 

sim a teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará” 

Uma igreja em chamas se sentirá desconfortável no mun-

do. 
I João 2:15 “Não ameis o mundo nem as coisas que estão no 

mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está 

nele”. O fogo de Deus no coração vai queimar o nosso desejo 

para as coisas deste mundo                                           

Uma igreja em chamas cuida das almas. 
Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Ele cuidou de suas 
almas. 

Uma igreja em chamas realiza grandes coisas para Deus. 
O poder de Deus se manifesta de várias maneiras para a Sua 

glória. Pessoas sendo salvas. Pessoas se endireitando 
 

Rev. Eloi Moutinho 

 

 

 

 

NESTE MÊS DE MAIO, QUE SERÁ COMEMORADO O MÊS DA 

FAMÍLIA, VOCÊ ESTÁ CONVIDADO PARA LER E REFLETIR NO 

LIVRO DE PROVÉRBIOS. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_po%C3%A9ticos_e_sapienciais_do_Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Salmos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eclesiastes
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica

