
A
G

E
N

D
A

 

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 

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: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

 
 

01 - DÉBORA MOUTINHO FERNANDES 

01 - VIVIAN DE MATTOS MOUTINHO 
02 - CLÓVIS AUGUSTO SALGADO 

04 - LUCAS FRANCISCO GUIMARÃES 

06 - ANDREIA REGINA  TAKESHITA 

“ Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência”.      Salmos, 5:12  

       

Próximo domingo  - 8 horas 
 

Venha compartilhar do seu 

café da manhã com os irmãos. 

 

 

Ministério da Escola Dominical 

convida a todos professores para 

uma reunião que acontecerá no 

dia 13 de agosto - sábado às 15h 

“Conhecimento é diferente de experiência.” 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 30    31/07/2011 

31 de julho de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

10.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

  
  

 
A gente pode, morar numa casa mais ou menos; 
Numa rua mais ou menos; 
Numa cidade mais ou menos; 
Até ter um governo mais ou menos;  

 
A gente pode ,dormir numa cama mais ou me-
nos; 
Comer um feijão mais ou menos; 
Ter um transporte mais ou menos; 
 
A gente pode, olhar em volta e sentir que tudo 
está mais ou menos;  
A gente não pode mesmo, nunca de jeito ne-
nhum é... 

 
AMAR mais ou menos; 
SONHAR mais ou menos; 
SER AMIGO mais ou menos; 
SER CRISTÃO mais ou menos; 
TER fé mais ou menos; 
ACREDITAR mais ou menos; Se não a gente 
corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou 
menos. 

"As minhas orações não mudam 
a Deus, mudam a mim mesmo." 

 

 

 

C.S. Lewis (1898-1963) 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

    

 

ESPERANDO NO SENHOR  

 

(Is. 40:31) 

 
Você gosta de esperar? Na verdade ninguém gosta de espe-

rar... Porém existem muitas coisas que esperamos com um 
certo gozo e expectativa. O dia do nosso casamento. O nasci-

mento de um filho. O dia da primeira viagem internacional 
etc. Muitas pessoas confundem esperar com preguiça... Este 

não é o tipo de esperar que Deus está falando. A palavra 

“esperar” como Deus usou aqui tem vários significados: 

I. Significa estar entrelaçado no Senhor. Nossas vidas ficam 

envolvidas com o Senhor. Todas as Suas promessas dizem 
respeito a nós....Veja o exemplo de Paulo e Silas na prisão 

(Ats. 16:20-25). Mesmo sofrendo toda esta injustiça e sofri-

mento estavam confiando no agir de Deus. Somente quando 
estamos entrelaçados em Deus podemos enfrentar prova-

ções com cânticos Portanto esperar no senhor, significa 
estar junto dEle, unido a Ele. Foi o que aconteceu com os 

amigos de Daniel na fornalha.(Dn.3:15-27) 

II. Significa ter a expectativa de que alguma coisa vai aconte-
cer. 

Renovarão suas forças: A maior necessidade do cristão é  se 
tornar forte no Senhor. Vivemos uma época de crentes fra-

cos. A razão disto é não esperarem no Senhor. Deus prome-
te que aqueles que esperam, terão suas forças renovadas.  

 

Sobem com asas como águias: Deus compara a vida cristã à 

águia. A águia sabe usar o vento a seu favor. Ela não luta 
contra o vento como um obstáculo. Ela usa o vento para se 

elevar acima das nuvens. Se você aprender a esperar no 
Senhor, Ele o ensinará a usar os obstáculos da vida para 

subir mais alto. Amém!!! Hab. 3:18-19 

 

Correr e não se cansar: Mas na vida espiritual, na medida 
que ficamos aos pés do Senhor, descobrimos que podemos 

correr sem se cansar e com mais velocidade ainda (Hab. 
3:18-19) 

Rev. Eloi Moutinho 


