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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 (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 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

"Não acrescente dias a sua vida, mas vida aos seus dias." (Harry Benjamin)  

 
 

29 - MARIA PARECIDA MOURA 
 
 

05 - THAIS SILVA TIROLLA 

05 - MAURA DE OLIVEIRA FERNANDES 

Ministério Melhor idade - todos os sábados  
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

05 - THAIS SILVA TIROLLA 

05 - MAURA DE OLIVEIRA FERNANDES 
07 - NICOLE RODRIGUES OLIVEIRA 
12 -  RENATA KALINE LEANDRO DA SILVA 

13 - LUIZ GONZAGA OLIVEIRA 
14 - DELBLA DE JESUS SOUZA 

15 - SONIA MARIA DA SILVA 
17 - KEVIN DOUGLAS DE LIMA 

18 - RENATA FERREIRA V. COELHO 
18 - CINIRA GARCIA GONÇALVES 

19 - THEREZINHA F. PEREIRA 
19 - FERNANDO DE SOUZA DIAS 

20 - MARISA GARCIA NEMOTO 

26 - ANA BEATRIZ SILVA BIOLADA  
30 - ALEXANDRE SILVA SOLO  

ESTÃO DE VOLTA...  As panquecas 

deliciosas do Restaurante Mr Cheff do 

Shopping Catuaí. 

Você adquire uma panqueca (qualquer sabor)

com o acompanhamento de uma porção de 

arroz por apenas R$10,00, sem prazo de utilização.  

OBJETIVO: CONGRESSO DE HOMENS EM CAMPO 

GRANDE-MS EM NOVEMBRO 

 PROGRAMACAO DE JULHO 
06 - FESTA TEMÁTICA PARA CASAIS 

12 - FORMATURA ETED 

13 - BAZAR MÃOS ESTENDIDAS 

13 e 20 - GINCANA JNI 

17 a 29 - E.B. F. “JESUS É O MEU TESOURO”  

17 - PALESTRA GRUPO IDADE COM QUALIDADE  

27 - NOITE CAIPIRA 



 

 

 

  Um consultor especialista 
em Gestão de Tempo quis surpre-
ender a plateia durante uma confe-
rência. Tirou debaixo da mesa um 
frasco grande de boca larga, colo-
cou-o sobre a mesa ao lado de uma 
pilha de pedras do tamanho de um 
punho e perguntou: 
- Quantas pedras vocês acham que 
cabem neste frasco? Após algumas 
conjecturas dos presentes, o con-
sultor começou a colocar as pedras 
até encher o frasco. Perguntou en-
tão: - O frasco está cheio? Todos olharam para o reci-
piente e disseram que sim. Em seguida, o conferen-
cista tirou um saco com pedrinhas bem pequenas de-
baixo da mesa. Colocou parte das pedrinhas dentro 
do frasco e agitou-o. As pedrinhas penetraram pelos 
espaços que havia entre as pedras grandes. O con-
sultor sorriu com ironia e repetiu: - O frasco está chei-
o? Dessa vez a plateia ficou em dúvida: - Talvez 
não... - disseram alguns. - Muito bem! - exclamou o 
consultor, pousando sobre a mesa um saco com arei-
a, que começou a despejar no frasco. A areia infiltrava
-se nos pequenos espaços deixados pelas pedras e 
pelas pedrinhas. - Está cheio? - perguntou de novo. - 
Não! - exclamaram os participantes. O conferencista 
então pegou um jarro e começou a jogar água dentro 
do frasco, que absorvia a água, sem transbordar. Deu 
por encerrada a experiência e disse: - Bem, o que 
acabamos de demonstrar? Um participante respon-
deu: - Que não importa o quão cheia esteja nossa 
agenda; se quisermos, sempre conseguiremos fazer 
com que caibam outros compromissos. - Não! - con-
cluiu o especialista. - O que esta lição nos ensina é 
que se não colocarmos as pedras grandes primeiro, 
nunca seremos capazes de colocá--las depois. E 
quais são as grandes pedras de nossa vida? São nos-
sos filhos, a pessoa amada, nossa família, os amigos, 
nossos sonhos, nossa saúde. Trabalho, agenda, com-
promissos sempre encontrarão seu lugar... 

 
"Na oração, é melhor ter um coração sem palavras 

do que palavras sem um coração." 

 

Se Deus Quiser  
 

"Ao invés disso, deveriam dizer: 'Se o Senhor quiser, vivere-
mos e faremos isto ou aquilo"". (Tiago 4:15) 

 
 O livro de Atos conta a história de Felipe, de 

como o Senhor o abençoava à medida que ele prega-

va o evangelho em Samaria. Tudo corria bem. As 

pessoas vinham para a fé, milagres aconteciam. En-

tão Deus lhe disse para ir ao deserto. Não apenas 

para o deserto, mas para Gaza, por uma estrada que 

raramente era utilizada. E não só disse para ir por 

este caminho raramente usado como disse-lhe para 

ir no horário mais quente do dia. Basicamente, Deus 

disse: "Vá para o meio do deserto, para uma estrada 

deserta no horário de meio-dia e eu te mostrarei o 

que fazer depois." Às vezes a vontade de Deus não 

faz sentido. Podemos planejar fazer uma determina-

da coisa, mas Deus pode intervir. Ele pode ter outro 

plano. Devemos nos lembrar de Deus em nossos 

planos, e também devemos lembrar que Ele pode 

mudar os nossos planos. Muitas vezes em suas car-

tas, o apóstolo Paulo faz referência à vontade de 

Deus para a sua vida. Ele disse aos crentes de Éfeso 

que voltaria a eles para o ministério renovado se 

Deus quisesse. E ele escreveu aos Coríntios que pla-

nejava visitá-los se o Senhor desejasse. Isso é um 

importante elemento para também colocarmos em 

nossos planos. Sempre devemos lembrar: "Se o Se-

nhor quiser." Às vezes a vontade de Deus nos guia 

de forma diferente de como gostaríamos. Mas o que 

devemos compreender é que a vontade de Deus é 

perfeita e que nunca devemos ter medo dela. 

 

www.devocionaisdiarios.com.br 

30 de junho de 2013 

 

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 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/06/se-deus-quiser.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/4/15

