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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 

 

 

 

 
 

Residência de Rosi M. Souza 

A cozinheira Débora e suas ajudantes: Valdirene e Aline      Preletora: Dra. Juci 

     Rosi, irmã Nilza e Jucineide Mattos                              Cida Cremasco 

             "Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida."    (Autor desconhecido)  

 

 

 
 
 

12 - RENATA KALINE L.  DA SILVA 
13 - LUIZ GONZAGA OLIVEIRA 

14 - DELBLA DE JESUS SOUZA 
  

E.B.F. - ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 
 

Tema: Crianças segundo o coração de Deus 

Acontecerá nos dias 11 a 14 de 

julho às 13h30 às 17h30 
Idade: 4 a 11 anos                                                                                                                                                                         

 

Não esquecer de entregar o 

envelope de contribuição para 

A Luzinete 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Inscrições abertas para o Co-

ral Infantil. Início dos ensaios 
no dia 21 de julho - sábado 
às 9:30 da manhã. Crianças 
até 11 anos. 

Valdirene, Marilda, Ana Paula e Leonice / Ana e Raquel Cida Camargo 

Ministério de Mulheres - Igreja do Nazareno do Jd. Igapó 

Lançamento do cd:
 

Quero me entregar 

do  

Pr. Gilialdo Barr
eto 
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Um monge e os seus 

discípulos iam por uma 
estrada e, quando pas-

savam por uma ponte, 

viram um escorpião 

sendo arrastado pelas 
águas. O monge correu 

pela margem do rio, 

meteu-se na água e tomou o bichinho na 
mão. Quando o trazia para fora, o bichinho 

o picou e, devido à dor, o homem deixou-o 

cair novamente no rio. Foi então a margem 
tomou um ramo de árvore, adiantou-se ou-

tra vez a correr pela margem, entrou no 

rio, colheu o escorpião e o salvou. Voltou o 

monge e juntou-se aos discípulos na estra-
da.  Eles haviam assistido à cena e o rece-

beram perplexos e penalizados. "Mestre, 

deve estar doendo muito! Porque foi salvar 
esse bicho ruim e venenoso? Que se afo-

gasse! Seria um a menos! Veja como ele 

respondeu à sua ajuda! Picou a mão que o 
salvara! Não merecia sua compaixão!" O 

monge ouviu tranquilamente os comentá-

rios e respondeu: "Ele agiu conforme sua 

natureza, e eu de acordo com a minha."  

 

 

Esta parábola nos faz refletir como deve-
mos compreender e aceitar as pessoas 

com que nos relacionamos.  Não podemos 

e nem temos o direito de mudar o outro, 
mas podemos melhorar nossas próprias 

reações e atitudes, sabendo que cada um 

dá o que tem e o que pode. Tudo o que fa-
zemos, não devemos esperar reconheci-

mento, pois devemos fazer a nossa parte 

com muito amor e respeito ao próximo. Da 

forma que esse próximo retribui o nosso 
gesto já não depende de nós.  

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

 

 

 

NO DEVIDO TEMPO 
 

Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia 
é como mil anos, e mil anos como um dia." (II Pedro 3:8) 

 

 

 
 

Vivemos em uma cultura em que as coisas acon-
tecem rapidamente. Não temos mais que esperar 
muito por quase nada. Portanto, quando nos di-
zem para esperar a volta do Senhor, pode ser difí-
cil para nós. Olhamos para o mundo ao nos-
so redor e dizemos: "Senhor, vamos lá. Esqueceu
-se? Quando você vai voltar?" Mas devemos en-
tender que Deus tem o Seu próprio tempo. Ele 
não está submetido ao nosso calendário. Ele veio 
pela primeira vez na hora marcada, e virá pela 
segunda vez da mesma maneira. A Bíblia nos diz: 
"Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus 
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido de-
baixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob 
a lei, para que recebêssemos a adoção de fi-
lhos."(Gálatas 4:4-5). Deus observava este nosso 
pequeno mundo e sabia quando seria o momento 
certo. Quando Jesus chegou, as pessoas estavam 
prontas. Os romanos dominavam Israel. Os im-
postos eram altos, os ânimos estavam baixos e a 
moral mais ainda. Tinham se passado 400 anos 
desde que Israel havia ouvido falar de Deus... 
desde que um profeta havia surgido... desde que 
um anjo havia aparecido... desde que um milagre 
havia sido feito. E então João Batista entra em 
cena anunciando que o Messias tinha realmente 
chegado. Quando o momento era perfeito, Deus 
enviou Seu filho. E só quando o momento for per-
feito o Filho vai retornar a esta terra. Ele virá no 
devido tempo.         

Extraído do site: Devocionais diários 

 

8 de julho 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 

“Todo aquele, pois, que escuta 

estas minhas palavras, e as 

pratica, assemelhá-lo-ei ao ho-

mem prudente, que edificou a 

sua casa sobre a rocha.”         

Mateus 7:24 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/2pe/3/8
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/4

