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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:      

Ana Paula Moutinho 

    No dia 22 foi realizado na igreja do Nazareno de Maringá, a 

tradicional Noite da Primavera. Uma programação com muita 

música e dança em louvor ao Senhor pela estação mais bela 

do ano. 

As coincidências são os pequenos milagres que Deus não quer aparecer 

 

 

 

06- VALÉRIA ALVES 

 

 

 

13 de outubro às 19h30 
Valor: 10,00 

Chácara Deus é fiel 
 

 

6 - Culto de ações de graças e apresenta-

ção de coreografias 

13 - II Encontro de  mulheres nazarenas 

19 a 21 - Campanha de Santidade 

27 - Culto Infantil 
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Carregando pedras... 
 
  Um fervoroso devoto esta-

va atravessando uma fase 

muito penosa, com graves 

problemas de saúde em fa-

mília e sérias dificuldades 

financeiras. Por isso orava 

diariamente pedindo ao Se-

nhor que o livrasse de tama-

nhas atribulações. Um dia, 

enquanto fazia suas preces, 

um anjo lhe apareceu, tra-

zendo-lhe uma mochila e a seguinte mensagem: - O Se-

nhor se compadeceu da sua situação e manda lhe dizer que 

é para você colocar nesta mochila o máximo de pedras que 

conseguir 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 mochila, terá uma grande alegria e uma grande 

decepção. E desapareceu, deixando o homem bastante 

confuso e revoltado. "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 tor-

mentos e provações que estou vivendo?", pensava o devo-

to. Mas, ao contar para sua mulher a estranha ordem que 

recebera do Senhor, ela lhe disse que talvez fosse prudente 

seguir as determinações 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 reco-

mendação 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 carregara 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.Temendo a dor, a maioria se recusa a en-

frentar desafios, a partir para novas direções, a sair do 

lugar comum, da mesmice 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 encaram 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 tem-

po, o peso das pedras que transportaram em peso de sabe-

doria. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 - 8431-4431 (Oi) - 9620-1580 (Tim) 

 
 

UM AMOR INCOMPREENSÍVEL 

 

“Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por 

nós; para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus”. 2 Co-

ríntios 5:21 

 

Na África, dois missionários Moravianos moravam numa 

linda residência. Próximo havia um leprosário. O que fazer? 

Fizeram o seguinte: desceram das alturas e foram morar com 

os leprosos. Numa das cartas enviadas, pediam oração, pois 

um deles já estava com manchas brancas. Quando o primeiro 

morreu, o outro pediu um substituto. Quem iria? 

Tentei pesquisar o desfecho dessa história, mas não en-

contrei. Contudo, fui abençoado o suficiente com o testemu-

nho desses dois missionários. Isso me fez pensar naquilo que 

o Senhor fez por mim e por todas as pessoas. Quem de nós 

seria o substituto daquele missionário? Ao perceber que não 

nos candidataríamos ao cargo, percebemos o quanto o Senhor 

nos amou tornando-se nosso substituto no sofrimento e na 

morte. Sendo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo deixou sua 

glória, e veio a esse mundo conhecer minhas doenças e mi-

nha miséria. Tornou-se doente como eu, pobre como eu, co-

nheceu minhas limitações. Sendo Senhor, tornou-se servo 

para me ensinar o que significa amor. Ele se fez carne. Fez-se 

nosso vizinho. 

Ele assumiu quem somos para recebermos o que ele é. 

“Ele esteve em trevas por um pouco para que pudéssemos 

viver em Sua eterna luz. Bebeu o cálice das consequências 

do pecado, para que pudéssemos beber o cálice do favor 

imerecido”. Juan Stan 

Não consigo pensar nesse amor incompreensível sem 

contextualizar: O que temos feito por nossos semelhantes? 

Temos amado quem conhecemos e se preocupado com aque-

les que sofrem fora do alcance do nosso olhar?  

Que possamos aprender o que significa amor com Aquele 

que nos amou com amor incompreensível.                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mario Biolada 

 

30 de setembro 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 

ORDEM DO CULTO 


