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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 

“E tudo o que pedirdes com fé na oração o recebereis.” - Mateus, 21:22 

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               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. DO MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

TERÇA-FEIRA - DIA DE ARTESANATO 

ARTE COM AMOR  

14h às 16 h 

No dia 01 de fevereiro,  iniciará as 

aulas de artesanato.  Venha e traga 

uma amiga para aprender a fazer 

crochê. 
 

 

 

  -  13 /02 -  Almoço da 

família 

  - 19/02 -  Festa da 

macarronada 

- 26/02 - Entrega das 

pizzas — Campo Gran-

de lá vou eu... 

 

 

 

 

 

 

01 - PATRICIA FERREIRA NEVES 
01 - EVANDRO FEIJO RODRIGUES 

03 - MARLENE DE O. FERNANDES 

04 - VILDINEY DE ALMEIDA SANT'ANA 
04 - ANA PAULA MOUTINHO EVANGE-

LISTA 
05 - GLAUCYCLEIA LINO SILVA 

     

                 ♥ Pelo retiro dos jovens em Campo Grande-MS; 

     ♥ Pelas atividades da juventude; 

     ♥ Pelo crescimento da igreja. 

 
 
 
 
 

 

     

    

 

PARA PARTICIPAR DO ACAMPAMEN-

TO DE CARNAVAL, OS JOVENS ES-

TÃO PROMOVENDO  A VENDA DE 

PIZZAS. O VALOR É DE 12,00.  

                 ADQUIRA A SUA. 

Luciana Martins - JNI, Luzinete Biolada 

-EBD e Dalcimar  Paixão - MNI 
Junta da JNI- Vitor, Jonatas, Rawany, 

Simone, Júlia, Vanessa e Luciana 

Junta do EBD– Eliane, Luzinete, Marisa, 

Balbina, Sheila e Leonice  

Cida Cremasco, Fabiano, Marcelo, Selso 

Garcia e Claudia Nakamura 

No dia 16 de janeiro, tomou posse a nova diretoria da igreja.  
Confira as fotos - By Rosie 

André, Mariana Sanitá, Dalcimar e Mário                   Grupo de coreografia 

Famílias prestigi-

ando o culto dos 

jovens 

AME - Ministério Mãos Estendidas: 
 
 

 

-Tragam suas doações para ajudar os desabrigados da 

região próxima ao Rio de Janeiro. Doação de produtos 

de higiene pessoal e de limpeza, fraldas descartáveis, 
água e alimentos não perecíveis. Dessa forma você 

pode abençoar aqueles que precisam da sua ajuda.   

 

 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 
 

 

 

 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 05   30/01/2011 

  30   de  janeiro  de   2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  Cida Aquino 

3.  Oração:  Clóvis Salgado 

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  

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 

 

A ÁGUIA E A RENOVAÇÃO 

5A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. 

Chega a  viver  70 anos. Mas, para chegar a essa idade, aos 40 anos ela 
tem que  tomar uma séria  e difícil decisão. Aos 40 anos está com as 
unhas compridas e flexíveis, não consegue mais  agarrar as suas presas 
das quais se alimenta. O bico alongado e  pontiagudo se curva. Apontan-
do contra o peito estão as asas,  envelhecidas e pesadas em função 
da  grossura das penas, e voar já é tão  difícil! Então, a águia só tem duas 
alternativas: morrer... ou ...enfrentar um dolorido processo de renovação 
que irá  durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de 
uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde 
ela não necessite voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa 

a bater com o bico em  uma parede até conseguir arrancá-lo, sem contar 
a dor que irá ter que  suportar. Após arrancá-lo, espera nascer um novo 
bico, com o qual vai depois  arrancar as suas velhas unhas. Quando as 
novas unhas começam a nascer,  ela passa a arrancar as velhas penas. 
 E só após cinco meses sai para o famoso vôo de renovação e para vi-
ver  então mais 30 anos. Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos 
resguardar por algum tempo e  começar um processo de renovação. 
Para que continuemos a voar um vôo de vitória, devemos nos 
desprender de  lembranças, costumes, e, outras tradições que nos cau-
sam dor. Somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar o 
resultado  valioso que uma renovação sempre traz 

(autor desconhecido) 

Contribuição de: Josefina 

Te desejo nesta semana... 
Paciência para as dificuldades - Tolerância para as diferen-

ças 
Benevolência para os equívocos - Misericórdias para os er-
ros 
Perdão para as ofensas - Equilíbrios para os desejos 
Sensatez para as escolhas - Sensibilidades para os olhos 
Delicadezas para as palavras - Coragem para as provas 
Fé para as conquistas e amor para todas as ocasiões...  

 
 

Que Você tenha uma Semana Maravilhosa! 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

PROMESSAS 
 

Para quem quer ser apaixonado por Jesus apresento 
um resumo da pessoa de Cristo e o que ele prometeu às pesso-
as que crêem no seu nome: 

   Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; João 1:12  
   Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna. João 3:15. 
   Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna. João 3:16.  
   Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está 
condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus. João 3:18.  
   Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não 
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele perma-

nece. João 3:36.  
   Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha pala-
vra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra-

rá em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24.  
   Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e 
quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35.  

   Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo 
aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o 
ressuscitarei no último dia. João 6:40  

   Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá; João 11:25.  
   E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu 

isto? João 11:26.  
Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me envi-
ou. João 12:44.  

   Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê 
em mim não permaneça nas trevas. João 12:46.  
   Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim 

também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. 
   Aquele que tem o filho tem a vida; aquele que não tem o filho 

de DEUS não tem a vida. 1João 5:12. 
 
 Somente assim você experimentará a verdadeira paixão de Cristo. 

Pois Ele é mais importante projeto de Vida para nossa vida.  

 

 

Boa semana 

 Rev. Israel de Castro e Souza 


