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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 20 de outubro aconteceu na chácara Deus é fiel, o II encon-
tro anual de mulheres da nossa igreja. A irmã Nilza agradece a parti-
cipação e convida a todas para o próximo evento que será em de-
zembro. 

                            “Problemas não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de superação e evolução.”  

 

 
 

 
 

 

04 - THIAGO SILVA ALMEIDA 

05 - MARIA ROSA CLIVATI HEREK 

05- LUCIENE R. DA SILVA 

08 - MARIA N. VITORINO 

 

15 a 17/11 



 

Informativo  Semanal   Ano XIII     nº 44    4/10/2012 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Era uma vez um ferreiro 
que, após uma juventude cheia 
de excessos, resolveu entregar 

sua alma a Deus. Durante muitos 
anos trabalhou com afinidade, 
praticou a caridade, mas apesar 

de toda sua dedicação, nada pa-
recia dar certo na sua vida. Mui-

to pelo contrário: seus proble-
mas e dívidas se acumulavam 

cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o vi-
sitara e que se compadecia de sua situação difícil 
comentou: - É realmente estranho que, justamente 

depois que você resolveu se tornar um homem te-
mente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não 
desejo enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a sua 

crença no mundo espiritual, nada tem melhorado. O 
ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia 
pensado nisso muitas vezes, sem entender o que 
acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria 

deixar o amigo sem resposta, então falou - Eu rece-
bo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso 
transformá-lo em espadas. Você sabe como isto é 

feito? Primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor 
infernal, até que fique vermelha. Em seguida, sem 
qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e 

aplico golpes até que a peça adquira a forma deseja-
da. Logo, ela é mergulhada num balde de água fria e 
a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, 
enquanto a peça estala e grita por causa da súbita 

mudança de temperatura. Tenho que repetir esse 
processo até conseguir a espada perfeita: uma vez 
apenas não é suficiente. Às vezes, o aço que chega 

até minhas mãos não consegue aguentar esse trata-

mento. O calor, as marteladas e a água fria termi-
nam por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que ja-

mais se transformará numa boa lâmina de espada. 
Então, eu simplesmente a jogo no monte de ferro 
velho que você viu na entrada de minha ferraria. Sei 
que Deus está me colocando no fogo das aflições. 

Tenho aceito as marteladas que a vida me dá, e às 
vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que 
faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é: 

"MEU DEUS, NÃO DESISTA, ATÉ QUE EU CONSI-
GA TOMAR A FORMA QUE O SENHOR ESPERA 
DE MIM. TENTE DA MANEIRA QUEACHAR ME-

LHOR, PELO TEMPO QUE QUISER MAS ...NÃO 
ME JOGUE NA PILHA DE FERRO VELHO". 

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

 

 

Não Mais por nós Mesmos 
 

"Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário 
do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi 

dado por Deus...” (I Coríntios 6:19) 

 
 Samuel Rutherford disse: "A cruz de Cristo 
é o fardo mais doce que eu já carreguei. É um far-
do tão indispensável para mim como as asas são 
para um pássaro ou as velas são para um barco 
que me transporta até o meu porto." Rutherford 
descobriu aquilo que todos nós deveríamos ter 
bem claro: Quando você realmente morre para si 
mesmo, você se encontra. Quando você deixa de 
lado os seus objetivos pessoais, desejos e ambi-
ções, é aí que Deus irá revelar os desejos, ambi-
ções e metas dEle para você. Até que estejamos 
dispostos a dizer "não a minha vontade, mas a 
tua", não somos verdadeiramente seus discípulos. 
Até que reconheçamos que tudo o que temos per-
tence a Jesus, não somos seus discípulos. E não 
estamos vivendo ainda a vida cristã como ela foi 
concebida para ser vivida. Temos que decidir 
quem vai ocupar o trono de nossas vidas. Se so-
mos Seus discípulos, temos que entender que tu-
do o que temos é propriedade de Jesus, porque 
nós mesmos somos posse de Jesus. Precisamos 
ser capazes de dizer: "Senhor, tudo o que tenho é 
teu. Se quiseres fazer qualquer alteração em mi-
nha vida, eu aceito. Se quiseres redirecionar-me, 
serei obediente, porque quero ser teu discípulo." 
Jesus quer sentar no trono de nossas vidas, mas 
não vai competir com ninguém, nem com coisa 
alguma. Vamos ser verdadeiramente Seus discí-
pulos? Que Deus nos ajude a fazer isso. 

 4 de novembro 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 

http://www.devocionaisdiarios.com/2011/12/nao-mais-por-nos-mesmos.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/6

