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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 

Às vezes, tudo o que você precisa fazer é abaixar a sua cabeça, fazer uma oração e resistir à tempestade. 

 

 
Falar é completamente fácil, quando se tem palavras em 

mente que expressem sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes o 
que realmente  queremos dizer... 
 
 

Fácil é julgar pessoas que estão sendo  expostas pelas circunstâncias. Difícil é 
encontrar e refletir sobre os seus erros... 
 
 

Fácil é ser colega, fazer companhia a  alguém, dizer o que ela deseja ouvir. 
Difícil é ser amigo para todas horas e dizer sempre a verdade quando for preci-

so... 
 
 

Fácil é analisar a situação alheia  e poder aconselhar sobre esta. Difícil é vivenci-

ar esta situação e saber o que fazer. 
 
 

Fácil é demonstrar raiva e impaciência  quando algo lhe deixa irritado. 

Difícil é expressar o seu amor a alguém  que realmente te conhece... 
 
 

Fácil é viver sem ter que se preocupar com o amanhã. Difícil é questionar e 

tentar melhorar suas atitudes impulsivas e às vezes impetuosas, a cada dia que 
passa... 
 
 

Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar. Difícil é mentir para o 
nosso coração... 
 
 

Fácil é ver o que queremos enxergar. Difícil é saber que nos iludimos com o  que 
achávamos ter visto...  
 
 

Fácil é brincar como um tolo. Difícil é ter que ser sério... 
 

 

Fácil é dizer "oi", ou "como vai ?". Difícil é dizer "adeus"... 
 
 

Fácil é abraçar, apertar a mão. Difícil é sentir a energia que é transmitida... 
 
 

Fácil é querer ser amado. Difícil é amar completamente só... 
 

 

Fácil é ouvir a música que toca. Difícil é ouvir a sua consciência... 
 
 

Fácil é perguntar o que deseja saber. Difícil é estar preparado para escutar esta 

resposta... 
 
 

Fácil é querer ser o que quiser. Difícil é ter certeza do que realmente és... 
 
 

Fácil é chorar ou sorrir quando der vontade. Difícil é sorrir com vontade de 
chorar (ou vice-versa)... 
 
 

Fácil é ocupar um lugar na caderneta telefônica. Difícil é ocupar o coração de 
alguém... 
 
 

Fácil é ferir quem nos ama. Difícil é tentar curar esta ferida... 
 

Fácil é ditar regras. Difícil é segui-las... 
 

Fácil é sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um sonho... 
 

Fácil é exibir sua vitória a todos. Difícil é assumir a sua derrota com dignidade... 
 

Fácil é admirar uma lua cheia. Difícil é enxergar sua outra face... 
 
 

Fácil é viver o presente. Difícil é se desvencilhar do passado... 
 

Fácil é saber que está rodeado pôr pessoas queridas. Difícil é saber que está se 

sentindo só no meio delas... 
 

Fácil é tropeçar em uma pedra. Difícil é levantar de uma queda, com ferimen-

tos... 
 

Fácil é desfrutar a vida a cada dia. Difícil é dar o verdadeiro  

valor a ela... 
 

Fácil é orar todas as noites. Difícil é encontrar Deus nas pequenas coisas...  

Extraído 

 

 

30 - JOÃO RODOLFO PAIXÃO 

01 - ELOI MOUTINHO 
04 - VANESSA DA SILVA 

05 - NELSON ARZOLLI 

      IVANA PEREIRA 

06- APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA 

30 DE NOVEMBRO A 6 DE DEZEMBRO 

FÁCIL E DIFÍCIL  



Parabéns,  Pastor Eloi 
 

 Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus 
pela sua vida. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso 
líder espiritual, por sua vida e seu ministério. Está sempre 
pronto a nos atender. Prontidão é a sua característica em 
cada situação. Muito obrigado, pastor pela sua disponibilida-
de ao REINO DE DEUS. O servir é uma das suas caracte-
rísticas e o Fruto do Espírito é visível em sua vida. Muito 
obrigado por ser este servo e homem de Deus. 
 Queremos reconhecer o homem precioso que é 
nas mãos de Deus e nesta data tão significativa, com o res-
peito e a admiração que o senhor sempre mereceu, dedica-
mos-lhes de todo o coração estas palavras sinceras... 
Um feliz aniversário e que as bênçãos continuem a se-
rem derramadas na sua vida!  

Para as boleiras de plantão e a pedidos de algu-
mas irmãs...segue a receita do bolo de banana da 
Cida Camargo. 
 

5 bananas nanica  
1 x. de chá de óleo 
3 a 4 ovos grandes 
2 x. de farinha de rosca 
2 x. de açúcar 
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 colher de chá de canela 
Uvas passas e nozes (opcional) 
 
 

Bater no liquidificador as bananas nani-
cas, o óleo e os ovos. Em seguida coloca 
tudo em uma  tigela e acrescenta: 
o açúcar, pó royal e a canela em pó. Mis-
ture bem. Se quiser pode acrescentar 
nozes picadas e passas. Coloca-se a massa em uma forma untada 
e polvilhada com farinha de rosca. Assar em forno pré-aquecido. 
Depois de assado, polvilhar com açúcar e canela para decorar. 
 
 

Obs: as bananas tem que estar bem maduras, do contrário, elas 
soltam água e desanda o bolo.  

 

SUAS MÃOS ESTÃO ESTENDIDAS 

“Do alto me estendeu Ele a mão e me tomou: tirou-me 
das muitas águas”. Sl.18:16 

Às vezes os problemas obstruem os sentidos 
naturais da existência humana, tentando subjugar e 
deteriorar a vida. Quando menos percebemos há aque-
la sensação de que não há mais uma saída e direção a 
ser tomada. Mas é exatamente nesta hora que a mão 
sobrenatural, cheia de amor é estendida para nos to-
mar, levantar e mostrar a direção a ser tomada. 

 Mesmo que as muitas águas tentem encobrir 
os nossos projetos, certamente a boa mão do Senhor 
não está nem estará encolhida. A forte mão do Altíssi-
mo está estendida como consequência do Seu amor, 
não somente nos dando alívio, mas nos libertando de 
todo o mal. 

 A mão que do alto nos toma não é qualquer 
mão, mas sim, aquela que salva, sustenta e provê ca-
da necessidade. Sem dúvidas é a ação libertadora de 
um Deus sem igual. “Eu sou o Senhor e não há outro”. 

 Ainda que as muitas águas venham nos cobrir, 
a libertação logo será efetivada, não pelos méritos hu-
manos, mas pelo Seu grande poder que opera através 
da nossa fé. 

 Esse resgate libertador sempre tem sua origem 
naquele que tudo vê, tudo pode e não quer que ne-
nhum dos seus filhos pereçam.   

 “QUANDO OS MEUS INIMIGOS SE LEVAN-
TARAM CONTRA MIM, O SENHOR ESTENDEU SUA 
MÃO PARA MIM, E ME DEU A VITÓRIA”. 

Rev. Eloi Moutinho 

30 de Novembro 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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