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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:      

Vitor M. Souza 

 

 

 

“Só poderemos melhorar o mundo distribuindo a verdadeira fé entre todos os povos do mundo.” Leon Nikolaievitch Tolstoi  

 

 

06- ANDREIA REGINA C. TAKESHITA 
07- EDENILSON FERNADES JÚNIOR 

08- MATHEUS EVANGELISTA 
09- KAREN SANTOS PRADO 

10- WALMIR DA SILVA 

 

O próximo encontro de mulheres 

acontecerá no dia 7 de agosto 

(terça-feira) às 20h e a anfitriã será 

a Irany Magalhães. Não deixe de 

pegar seu convite com a irmã Nilza. 

Aconteceu no dia 21/07 com a presença de algumas das nossas igrejas do 

distrito. Teve apresentações especiais e os Ministérios da igreja local monta-

ram barracas no qual serviram comidas típicas da roças. Foi um evento organi-

zado pela JNI da área Sul que tem como líder, o pastor Gilialdo Barreto. 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
PARA OS PAIS - 

 MINISTÉRIO DA ESCOLA 
DOMINICAL 
12/08 ÀS 9H 



ORDEM DO CULTO 
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Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, 

porém sejam conhecidas diante de Deus as vos-

sas petições com orações, súplicas e ações de 

graça” Filipenses 4:6 

Um dia, uma centopeia, 

quando estava para andar, 

examinou suas pernas para 

decidir-se qual iria mover 

primeiro. Deveria uma perna 

direita ou a esquerda mover

-se primeiro? Seria a oitava 

ou a décima perna? A centopeia ficou ali parada 

tentando tomar uma decisão. O problema da 

mente tornou-se um problema da prática. Por 

fim, veio o sol. Sem pensar, a centopeia correu 

para ver o sol, sem considerar qual perna deveri-

a mover primeiro. Ela esqueceu-se de como an-

dar e simplesmente andou. Quando se foi o pro-

blema da mente, o problema da prática também 

desapareceu. Enquanto ela se preocupava não 

conseguiu se mover, quando ela parou de focar 

em sua ansiedade sobre o que seria melhor fa-

zer primeiro, e simplesmente agiu naturalmente 

deixando a vida seguir seu curso natural projeta-

do por Deus, o que ela precisava aconteceu. 

“Todas as coisas cooperam para o bem daqueles 

que amam a Deus” Romanos 8 :28 

 

Há pessoas que transformam o Sol numa 

simples mancha amarela, mas há também 

aquelas que fazem de uma simples mancha 

amarela o próprio Sol. ( Pablo Picasso )  
Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

 

 

                             SÍRVA-SE 

 
"Então Jesus declarou: 'Eu sou o pão da vida. Aquele que 

vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca 

terá sede". (João 6:35) 

 

Muitas pessoas demonstram ingratidão com relação à oferta 

de perdão oferecida por Deus. É como se tivessem todos os 

recursos do mundo e estivessem praticamente fazendo um 

favor a Deus ao considerar o cristianismo. São como pessoas 

sentadas em um restaurante de luxo que lentamente lêem o 

cardápio e dizem: "Eu gostaria de uma porção de Cristianis-

mo, mas avise para não incluir perdão. Não gosto, e minha 
dieta também não permite. Depois vou querer um pouco des-

ta fé aqui. Ah, e daquela outra também. Gosto de experimen-

tar sabores diversos." Elas acham que podem optar e escolher 

casualmente, fazendo uma "salada celestial" em suas vi-

das .Mas o cenário seria mais correto se elas estivessem no 

meio de um deserto, desidratadas e famintas. De repente, 

Deus aparece para essas pessoas. Ele monta uma bela mesa, 

à fresca sombra de uma palmeira em um oásis. Então, Ele as 

convida para entrar e comer. O preço de tal banquete  já foi 

pago. Elas só precisam entrar e participar do banquete. Não 

há outras opções. As escolhas são simples: comer e viver, ou 
não comer e morrer. Deus ofereceu apenas um caminho para 

sermos perdoados dos nossos pecados. Jesus não disse: Eu 

sou um pão, porém Eu sou o pão da vida. Nenhuma religião 

por melhor que seja pode dar nova vida ao pecador. A única 

maneira de matar a fome e saciar a sede espiritual é ir a Je-

sus. Ele veio à terra e andou entre nós, indo para a cruz para 

morrer em nosso lugar. Não estamos fazendo um favor a 

Deus ao considerar Sua oferta. Em vez disso, devemos correr 

em direção a Ele para receber Sua oferta de perdão, antes que 

seja tarde demais. 

Rev. Eloi Moutinho 

5 de agosto 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 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/35

