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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 

Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim; porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Isaías 51:4 

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 

 

 

 
 

31 - WELINGTON WAGNER DE MATTOS 
COELHO 
 

        

 
 

 
Todo segundo domingo do mês, acontece o 
culto missionário infantil e no culto desse 
mês, a prof. Sheila solicitou para as crian-
ças, um texto ou uma frase do que elas 
entendiam o que era ser missionário e que  
dois deles seriam publicados no boletim. As 
crianças capricharam nas produções. A 
Irmã Rosi entregou todos os textos para a 
missionária Ana Carla Lira da Assembléia 
de Deus que fez a escolha dos dois melho-

res textos, mas ela disse que foi uma tarefa muito difícil e que as 
crianças souberam se expressar muito bem e todas estão de para-
béns. Conheça os textos escolhidos: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Segundo a Sepal existem aproximadamente 2 bilhões de 
pessoas que nunca ouviram falar de JESUS? 

 Segundo a ONU existem mais de 1 bilhão de pessoas 
que não sabem ler e nem escrever? 

 Segundo a Wycliffe (tradutores de bíblia) há mais de 
3.000 línguas que não têm versículos bíblicos em seu idio-
ma? 

 Que existem mais de 500 mil ciganos no Brasil que não 
sabem nada sobre Jesus? 

 Que existem mais de 20 mil comunidades ribeirinhas no 
norte do Brasil que não tem uma presença missionária? 

 Que existem no Brasil mais de 100 etnias indígenas sem 
presença missionária? 

Pois é, e nós muitas vezes não separamos 5 minutos do 
nosso dia para orarmos pela evangelização mundial. 

Missões, agora ou nunca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 18 e 19/06 acontecerá 

uma programação especial em  

comemoração ao aniversário da 

Igreja. Participe!! 

Projeto JNI: Congresso Nacional 

23 a 26 de junho 
Os jovens estão trabalhando com pro-

moções ao final do culto para arrecada-

ção de fundos para a viagem até  

 Serra Negra-SP.  
 

C O L A B O R E  !! 

 

-Pela programação do mês de junho; 

-Pelo Ministério de casais; 

-Pela Junta da igreja e JNI. 

CAFÉ DA MANHÃ 

Próximo domingo 
 

Venha compartilhar 

você e sua família o 

café da manhã com os 

irmãos da fé. 

Ser missionário é...Pregar a palavra de Deus. 
Aprender com Deus. 
Fazer com Deus. 
Autor: Jack Darwson 

Ser missionário é...Ser um escolhido do Senhor para falar de Cristo 
a todas as pessoas em todos os lugares do mundo, é ensinar como 
Deus foi bom em entregar o seu filho para morrer em uma cruz por 
todos nós e pelos nossos pecados. Temos que agradecer ao Se-
nhor e orar por todos os missionários deste mundo, por que de 50 
pessoas do mundo, 20 sabem quem é Jesus. Então vamos orar 
por todos eles. 
Autora: Nicole R. Oliveira 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/51/4
http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 21   29/05/2011 

29 de maio de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:   

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 
 

 
Você sabia que existem mais de 200 tipos diferentes de 
barros? Só que apenas 8 tipos servem para fazer um 
vaso.Isso acontece também com pessoas, no mundo 
existem mais de 6 bilhões,  mas apenas uma pequena 
parte e escolhida por Deus, como diz em Mateus 20:16b: 
“Muitos são chamados, mas poucos escolhidos”. Deus já 
te escolheu? Em João 15:16 diz: “Não foi vocês que me 
escolherão, mas Eu que escolhi vocês...”. Você quer ser 
um escolhido? Depois que o barro é escolhido, ele passa 
por uma fase chamada de curtimento. Essa fase é impor-
tante porque quanto mais tempo o barro ficar no curti-
mento, mais liga ele terá para fazer um vaso. Com Deus 
é parecido, Ele nos escolhe e nos põe no curtimento, ele 
nos da um tempo para aprendermos mais sobre Ele, foi 
assim com os discípulos de Jesus, eles ficaram 3 anos no 
curtimento só aprendendo com o mestre, e depois desse 
tempo eles ainda tiveram que esperar até que do alto 
eles fossem revestido de Poder. (Lucas 24:49b). A próxi-
ma fase é a do pisamento. O barro tem que ser pisado 
durante algum tempo para que todo o ar seja retirado. 
Deus permite que nós sejamos “pisados” ou humilhados 
para que todo o nosso orgulho, vaidade sejam retirados. 
Como diz em Jó 15:31ª: “Não confie na vaidade enganan-
do-se a si mesmo...”. Depois de pisado o barro tem que 
ser misturado com palha fina, cacos de cerâmicas, pe-
dras trituradas. Um vaso sem esses elementos é um vaso 
fraco. Deus não quer um vaso fraco por isso ele quer que 
tenhamos o Fruto Do Espírito que é o amor, alegria, bon-
dade, mansidão, fé, domínio próprio e outros elementos 
que estão descritos em Gálatas 5:22. O vaso tem que ser 
forte, pois ele quer usá-lo diariamente, não apenas de 
vez em quando. Depois desse processo chegou à hora 
do barro virar jarro. O oleiro leva o barro para ser molda-
do e virar um vaso. Primeiro Deus escolhe. Segundo dei-
xa um tempo criando liga (conhecimento) Terceiro permi-
te que o barro seja pisado para tirar todo o ar (orgulho, 
vaidade). Quarto mistura com alguns elementos (fruto do 
Espírito), para ganhar resistência. Quinto molda de acor-
do com a vontade Dele e quando estivermos realmente 
prontos, Eles nós usa como vasos de Honra.(Atos 9:15ª) 
“Este é pra mim um vaso escolhido...”. (Rm 9:21) “Ou não 
tem o oleiro poder para fazer da mesma massa um vaso 
de honra...”. Lembre-se Deus quer que sejamos vasos de 
honra.  
                                                                    (Extraído) 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

                     EU APRENDI... 
 ..que ser gentil é mais importante do que estar certo;  
...que eu sempre posso fazer uma oração por alguém 

quando não tenho a força para ajudá-lo de alguma outra 

forma; 

...que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma 

mão para segurar e um coração para nos entender;  

...que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo 

que lhe pedimos; 

 ...que debaixo da 'casca grossa' existe uma pessoa que 

deseja ser apreciada, compreendida e amada;  

...que Deus não fez tudo num só dia; o que me faz pensar 

que eu possa? 
 . . .que ignorar os fatos não os altera;                                                                                                                                                                                 

...que o AMOR, é que cura todas as feridas e não o TEM-

PO; 

 ...que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai 

aproveitar as que você perdeu. 

  ...que Deus jamais nos dá uma cruz da qual não possa-

mos carregar... 

  ...que devemos sempre ter palavras doces e gentis, pois 

amanhã talvez tenhamos que engoli -las;  

...que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar sua 

aparência; 

 ...que não posso escolher como me sinto, mas posso es-
colher o que fazer a respeito; 

 ...que todos querem viver no topo da montanha, mas toda 

felicidade e crescimento ocorre quando você está esca-

lando-a;  

 ...que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo 

fazer. 

...que só damos valor quando perdemos...  

...que a vida é uma só... e o tempo não pára e nem volta 

mais... porém temos que plantar hoje o que queremos 

colher amanhã....                                       (Extraído) 
 

 


