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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) 

    

 

 

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 

Devemos ter um pouco mais de paciência e ouvidos mais apurados para escutar quando Deus nos quer dizer alguma coisa. 

 
 

 

 

               7 a 13 de abril 
 

09 - LUCIENE LOURENÇO DA SILVA 

10 - ALEXANDRO DE LIMA 

 

 

 
 

 

 

 

Batismo e recepção de novos membros. 
 

 

No dia 17/4 – quarta-feira  às 20h, o 

presidente do sindicato dos aposenta-
dos Antonio Dias Lobato. Saiba mais 
sobre a associação  e seus benefícios 
tanto para os aposentados como para a 
família toda. CONVIDE UM AMIGO (A)  

 

Culto distrital de Páscoa: Ministração das 7 frases de 
Jesus e apresentação de coreografia. 

http://www.frasesdereflexao.com.br/de/deus/


  
 

Numa estrada há um pasto. Dois 

cavalos vivem lá. De longe, pare-

cem cavalos como os outros, mas, 

quando se olha bem, percebe-se 

que um deles é cego. Contudo, o 

dono não se desfez dele e arru-

mou-lhe um amigo, - um cavalo 

mais jovem. Isso já é de se admi-

rar. Se você ficar observando, 

ouvirá um sino. Procurando de 

onde vem o som, você verá que 

há um pequeno sino no pescoço do cavalo menor. Assim, 

o cavalo cego, sabe onde está seu companheiro e vai até 

ele. Ambos passam os dias pastando e no final do dia o 

cavalo cego segue o companheiro até o estábulo. E você 

percebe que o cavalo com o sino, está sempre olhando se 

o outro o acompanha e, às vezes, para, para que o outro 

possa alcançá-lo. O cavalo cego, guia-se pelo som do sino, 

confiante que o outro o está levando para o caminho certo.  

Moral da história: Como o dono desses dois cavalos, 

Deus não se desfaz de nós só porque não somos perfeitos, 

ou porque temos problemas ou desafios.  Ele cuida de nós 

e faz com que outras pessoas venham em nosso auxílio 

quando precisamos. Algumas vezes somos o cavalo cego, 

guiado pelo som do sino daqueles que Deus coloca em 

nossas vidas. Outras vezes, somos o cavalo que guia, aju-

dando outros a encontrar seu caminho. E assim são os 

bons amigos. Você não precisa vê-los, mas eles estão lá. 

 

 

PORQUE ALGUNS CRISTÃOS NÃO ORAM ? 
 

Muitos cristãos acham que a única coisa que se requer deles é 

que vão à igreja, adorem, ouçam à pregação, resistam ao pe-

cado, façam o melhor possível, e tudo estará bem com eles. 

Um número incontável de cristãos são fiéis frequentadores da 

igreja,  pessoas que nunca faltam á um culto. São pessoas 

boas, de família, e podem discorrer a respeito de qualquer 

assunto espiritual. Mas não tem nenhum tipo de vida de ora-

ção. Gastam horas com suas famílias, ou sentados em frente 

da TV, ou trabalhando em seus hobbies - mas não dispõem  

de tempo para estar a sós com Cristo. Temo por todo cristão 

que aprendeu a viver confortavelmente sem uma  vida diária 

de oração - que mantém uma comunhão crescente com o Se-

nhor. Pessoas que acabam sendo estranhas para Ele. Pessoas 

que Cristo repreenderá no dia do juízo: “Sim, você realizou 

muitas obras - curou pessoas, realizou milagres, trouxe mui-

tos para o meu reino. Mas nunca lhe conheci. Afaste-se de 

mim, estranho!” O fato, é que se pode passar uma vida toda 

sem oração. Em verdade, existem  até mesmo alguns pastores 

e evangelistas “de sucesso” que aprenderam a ministrar total-

mente sem oração. Podem trazer entretenimento, contar gran-

des histórias e fazer o povo rir. Mas não conseguem trazer 

convicção a alguém, ou transformação, ou levá-lo a buscar a 

face de Deus! Depois de um certo tempo, estes homens che-

gam a um profundo desespero. Por que? Eles tornam-se mais 

e mais dependentes do braço da carne, em vez do Senhor. E 

as suas vidas se tornam cheias de confusão de todos os lados. 

Pregadores sem oração constituem pregadores sem poder!  

Igualmente, cristãos sem oração são ocos na fé, alvos fáceis 

para os falsos mestres, rapidamente desviáveis do evangelho 

verdadeiro. Tais cristãos estão sempre “aprendendo” - mas 

nunca alcançando a maturidade! A oração é uma prática in-

substituível na vida cristã. Orar não é uma opção é uma orde-

nança dada pelo Senhor. 

 
Rev. Eloi Moutinho 

  7 de abril 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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


