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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião 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) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

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 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

“Seja HUMILDE para admitir seus erros, INTELIGENTE para aprender com eles e MADURO para corrigi-los.” 

 

 

 

04 - LUCAS FRANCISCO GUIMARÃES 
06 - ANDREIA REGINA CABREL TAKESHITA 
07 - EDENILSON FERNADES JÚNIOR 
08 - MATHEUS EVANGELISTA 
 

           
                                 Nem tudo é fácil 
 
É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer tris-
te.  
É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer 
nada 
É difícil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo 
para sempre. 
É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil 
viver mais um dia.  
É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como 
é fácil fechar os olhos e atravessar a rua.  
É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é 
fácil achar que sempre falta algo.  
É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer 
chorar.  
É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é 
fácil olhar para o próprio umbigo.  
Se você errou, peça desculpas...  
É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser 
perdoado?  
Se alguém errou com você, perdoa-o...  
É difícil perdoar? Mas quem disse que é fácil se arre-
pender?  
Se você sente algo, diga...  
É difícil se abrir? Mas quem disse que é fácil encontrar  
alguém que queira escutar?  
Se alguém reclama de você, ouça...  
É difícil ouvir certas coisas? Mas quem disse que é fácil 
ouvir você? 
Se alguém te ama, ame-o... 
É difícil entregar-se? Mas quem disse que é fácil ser 
feliz?  
Nem tudo é fácil na vida...Mas, com certeza, nada é 
impossível. Precisamos acreditar, ter fé e lutar para que 
não apenas sonhemos, Mas também tornemos todos 
esses desejos, realidade!!!  
 

 

3 a 9 de agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SÍNDROME DE JONASA SÍNDROME DE JONAS                                                                                                                                                
    

  Às vezes me ponho a pensar em como seria o Reino 

de Deus na terra hoje, se cada cristão fosse obediente ao seu 

chamado e comissão de ser uma testemunha viva e operante 

do evangelho. Não importa o grau de conhecimento ou tempo 

de caminhada no evangelho, cada cristão tem um chamado e 

uma comissão de ir e testemunhar a sua fé. 

              Jonas não tinha nenhuma dúvida do seu chamado e 

sua comissão de ir e pregar aos Ninivitas. Porém, tomou re-

soluta e voluntariamente a decisão de fugir da sua responsa-

bilidade, não importando com a futura destruição da cidade 

de Nínive. Parece que essa síndrome de Jonas tem sido a 

causa de milhões de pessoas morrerem hoje sem conhecer a 

boa nova da salvação. Vivemos em uma época de grande 

indiferença da igreja para com os perdidos. Para onde estão 

fugindo agora aqueles que não conseguem amar com o amor 

divino, que  fazem acepção de culturas, ou de povos ou de 

pessoas? Jonas fugiu para Tarsis, terra dos fenícios, grande 

metrópole da antiguidade com possibilidades de iniciar uma 

nova fase de vida. Seria possível abandonar a chamada sem 

abandonar o Deus da chamada? Seria possível ao profeta ter 

acreditado na possibilidade de passar despercebido naquela 

nova civilização que seria o sepulcro do seu ministério?  O 

amor pelas almas tem se esfriado e a busca desenfreada pelos 

seus próprios interesses  tem feito a maioria dos crentes deste 

terceiro milênio dormirem tranquilos, enquanto esta geração 

clama e geme desesperada pela falta do evangelho.                                                                                                              

Que o Senhor use de misericórdia para conosco e nos desper-

te do sono  do comodismo antes que sejamos tragados pelo 

mar que nos cerca.                                                    

                                                          Rev. Eloi Moutinho 

 

3 de agosto de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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No dia 26 de julho, foi realizado a formatura dos irmãos: 
Glaucy, Mariana, Mario, Júlio Cesar e Moisés. O reitor do 
Seminário de Campinas Rev. Ramon Costa foi o paraninfo 
da turma. Após a fala do reitor, o coordenador Eloi Moutinho 
desafiou os irmãos a iniciarem o curso.                       Fotos: Rosie Mattos  


