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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  

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 

                   “Aprendi a sorrir nos piores momentos, por que são neles que os sorrisos fazem diferença.” 

 

 
 

06 - MARILEIA DA S. MENEZES 
09 - LUCIENE LOURENÇO DA SILVA 

10 - ALEXANDRO DE LIMA 

  

 Queremos nesta edição, homenagear as pessoas que cum-
prem seu chamado ministerial há muito tempo na igreja, ou que ser-

vem à comunidade sem ter nenhum ministério ou função específica. 
Pessoas que fazem com amor e com dedicação à obra de Deus mas 
que nem sempre são vistas ou reconhecidas. 

  Vivian e Simone - ministério de louvor desde 1995. 

 Balbina - professora e frequentadora assídua da escola dominical.  

 Marcelina - serviços gerais.  

 Pedro - suporte técnico.  

 Fátima - suporte na mordomia  

 Roberto -  suporte na economia.  

 Marilda -  cozinha.  

 Luzinete - recepção.  

 VOCÊ - que serve ao Senhor com integridade.  

6 a 12 de abril 

CULTO MISSIONÁRIO INFANTIL 

GINCANA MÃOS SOLIDÁRIAS 

 

Domingo -13 de abril às 19h 
 

As equipes deverão trazer produtos de 
higiene pessoal 



     FAZENDO DIFERENÇA 
 

Um escritor tinha o hábito de 
caminhar na praia todas as ma-
nhãs para refrescar as ideias e 
buscar inspiração para escrever 
à tarde. Numa certa manhã, du-
rante seu passeio matinal pela praia, ele avistou de 
longe um jovem arremessando algo no mar.  Aquilo 
despertou a curiosidade do escritor que resolveu ver 
de perto do que se tratava. Ao chegar próximo do jo-
vem, o escritor perguntou: 

 
 

- O que você está fazendo? O jovem respondeu:  

 
 

- Existem estrelas-do-mar que estão desidratadas de-
vido ao forte calor. Como a maré está baixa, estou 
jogando-as de volta ao mar para que não morram. O 
escritor, com ar de deboche, falou ao jovem: 

 
 

- Não sei se você percebeu, mas existem centenas de 
milhares de estrelas-do-mar espalhadas na areia des-
ta praia que tem centenas de quilômetros de exten-
são. Se você jogar uma ou outra estrela-do-mar de 
volta ao oceano, isso não vai fazer qualquer diferença 
no total. Sem se perturbar, o jovem pegou uma estrela
-do-mar e jogou no mar. Olhou para o escritor e disse:  

 
 
 

- Para essa eu fiz diferença! O escritor voltou para 
casa e naquela tarde não conseguiu escrever nada. À 
noite não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ele 
estava junto ao jovem jogando estrelas-do-mar de 
volta ao oceano… 
___________________________________________ 
 

“O que importa na vida não é o 

simples fato de ter vivido. A diferen-

ça que fizemos na vida dos outros 

vai determinar a importância da 

vida que conduzimos.”                                    
  Nelson Mandela - em discurso em Joanesbur-

go, África do Sul, em 2002 

 

FILHOS: VIVAM BEM E FELIZES... 

 Se fizermos uma pergunta a qualquer pessoa: 

“Você deseja ser feliz?”, creio que ninguém responderá 

negativamente. No entanto, nossos atos falam mais 

que nossas palavras. 

 A Palavra de Deus é clara: “Honra teu pai e tua 

mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que 

o Senhor, teu Deus, te dá”, Êxodo 20:12. Este é um 

mandamento com promessa. Obedecê-lo traz benção à 

vida. Desobedecê-lo só poderá trazer complicações. 

 A verdadeira sabedoria consiste em obedecer 

a ordem de Deus. Ela é justificada por suas obras, Ma-

teus 11:19. 

 Criança, adolescente, jovem, ouça: Seu pai e 

sua mãe não precisam ser perfeitos para que você os 

honre. Deus não ordenou que sejam honrados os pais 

perfeitos. Ele ordenou: honre teu pai e tua mãe, para 

que você seja feliz. 

 O futuro está agora diante de você. Ser aben-

çoado e próspero, ou viver sem a benção de Deus, 

esta é uma decisão somente sua. Lembre-se: seja qual 

for a atitude que você tomar, você colherá as conse-

quências em sua vida. 

 Seja sábio, obedeça a ordem de Deus, honre 

seus pais, e seja feliz. 

 

Pr. Mario Biolada 

6 de abril 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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