
 

 

Ainda há tempo de você participar. 
Escolha a sua equipe e venha faz 

parte dessa festa... 

 

 

“O coração quebrantado é o único coração sadio” 
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S  E  M  A  N  A  L 

 Sexta: 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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883/ 3337-1028) 

    AGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO    

“Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o Dia de Cristo Jesus.”   Filipenses, 1:6  

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 
Acesse o nosso site: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE:  
Rev. Elói Moutinho 
SECRETÁRIO: 
Mário Biolada  
MORDOMOS: 
Selso José Garcia               
Clovis Salgado 
Marcelo Fernandes 
Mário Biolada                       
ECÔNOMOS:  
Rogério Takeshita 
Claudia Nakamura 
Júlio César Benis        
Fabiano Nakanishi                      

PRES. DO MED:  
Sheila F. Pereira          
PRES MNI:       
Dalcimar Paixão 
PRES. JNI:      
Luciana Martins 

  
 
           

            

 
 
 
 

 

ANIVERSARIANTE ANIVERSARIANTE ANIVERSARIANTE ANIVERSARIANTE DADADADA    SEMANASEMANASEMANASEMANA    
 

   02 — CLÓVIS SALGADO 
   06 — ANDREA TAKESHITA 

           

   ♥ Pelo  Congresso de mulheres; 
  ♥ Pelos ministérios da igreja; 
  ♥ Pelas programações do mês. 

Atividades com os juniores no dia 21/04 (feriado) — Tarde do sorvete 

Também no dia 10/07 foi realizado no período da tarde pela professora Leonice S. 
Mattos, um treinamento para os professores da Escola Dominical e culto noturno.   

No dia 10/07 na casa do Gustavo, filho do casal Edson e Elione. Os juniores assistiram 
um filme e saborearam um delicioso cachorro-quente. 

CONVITE AOS PAIS 
 

Todos os pais estão 
convidados para um 
momento especial. Será no 
dia 08/08 às 9h. 

DIA 08/08 ÀS 19 HORASDIA 08/08 ÀS 19 HORASDIA 08/08 ÀS 19 HORASDIA 08/08 ÀS 19 HORAS    
Momento especial para falar   

de... MISSÕES 



 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 31   01/08/2010 

01 de agosto de  2010 
1.  Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica: Rosi M. Souza 
3.  Oração: Clóvis Salgado 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração: Rev. Israel de Castro e Souza 
6. Boas vindas: Rev. Jeomakson Evangelista 
7. Especiais :  
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev . Elói Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

O Hóspede invisível 

Gostamos de ter visitas em casa. Fazemos um 
convite e, quando aceito, começam os preparativos. 
Traçam-se planos. Limpa-se a casa. Abastece a despensa. 
Se for passar a noite, troca-se os lençóis e, muitas vezes, 
membros da família acomodam-se em outros lugares para 
que a visita fique bem instalada. Em suma, esforçamo-
nos ao máximo para que ela se sinta à vontade.  
 De todos os hóspedes que podemos receber em 
casa, JESUS é, na verdade, quem traz maior regozijo à 
família e não precisamos acrescentar um lugar à mesa ou 
preparar uma cama para o Hóspede Invisível! No entanto, 
Ele tem de receber um convite nosso. Além disso, há 
certos preparativos a fazer. Algumas vezes significa 
“limpar” velhas atitudes e hábitos maus. Talvez tenhamos 
de reajustar as nossas prioridades; mas, como nos 
beneficiamos com a amizade dos nossos hóspedes 
“visíveis”, também ganhamos –em nível e escala muito 
maior- com a presença do Hóspede Invisível. ELE traz: 
 

Harmonia: solvendo os conflitos do lar. 
 

Paz: suprindo as nossas necessidades. 

 

Coragem: para enfrentar o amanhã. 

 

Conforto: quando perdemos um ente querido. 

 

Estímulo: para sermos o melhor possível. 

 

Sabedoria: para fazer decisões acertadas. 

 

Amor: para acarinhar e respeitar a outros. 

 

Esperança: de um futuro brilhante no céu. 
 

Se o Hóspede Invisível estiver no seu lar, você saberá 
acrescentar muito mais a esta lista. Caso não esteja 
ainda, Ele se acha ao dispor, agora mesmo; e você não 
tem de marcar uma data, escolher o melhor tempo ou 
ficar preocupado se Ele vai ou não aceitar. Convide-O. É 
quanto precisa fazer para que JESUS entre no seu lar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR 

 

Expediente: R. SouzaExpediente: R. SouzaExpediente: R. SouzaExpediente: R. Souza————Tiragem 100 exemplaresTiragem 100 exemplaresTiragem 100 exemplaresTiragem 100 exemplares    
EEEE----mail: rosiesouza@yahoo.com.brmail: rosiesouza@yahoo.com.brmail: rosiesouza@yahoo.com.brmail: rosiesouza@yahoo.com.br    

    

O QUE FAZ UM CRISTÃO COMUM 
 

“No entanto os que foram dispersos iam por toda parte, 
anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samária, 
pregava-lhes a Cristo” (Atos 8:4-5)                          
          Um dos sete diáconos escolhidos para servir às mesas e 
cuidar das viúvas é Felipe. Felipe era uma pessoa de incrível 
testemunho, cheio do Espírito Santo e, portanto, alguém muito 
sábio. Ele decide cruzar fronteiras geográficas e vai de 
Jerusalém para Samaria. Vai para o território inimigo "território 
cultural contraditório com os costumes dos judeus, um território 
desconhecido, com estranhos. Mas ele está cheio do Espírito 
Santo. Seu testemunho e sabedoria refletem Cristo. Aqui está o 
que é um cristão normal. O que faz um cristão normal? Faz 
uma coisa, exalta e prega a Cristo. Felipe não se queixam do 
desconforto dos alojamentos, falta de amigos, local 
desconhecido. Sua mente tinha uma direção, um objetivo, uma 
meta; pregar a Cristo." Esta é a verdadeira imagem de um 
cristão "normal". "Mas nós pregamos a Cristo 
crucificado" (1ªCor. 1:23). "Eu não me envergonho do 
evangelho pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele 
que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para que a 
justiça de Deus seja revelada, de fé em fé, como está escrito: O 
justo viverá pela fé". (Romanos 1:16-17). "Mas recebereis 
poder ao descer sobre vós o  Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até 
os confins da terra" (Atos 1:8). “Escolhei, pois, irmãos, dentre 
vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e 
de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. O 
parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio 
de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, 
Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia” (Atos 6:3,5) 

Nossa oração deve ser: Senhor ajuda-nos a ser pessoas 
comuns, cristãos que exaltam a Cristo com a mesma paixão 
que havia no início da igreja, que o Espírito Santo possa 

fluir através de nós tocando o mundo com o poder 
transformador do Evangelho. 

 
Boa semana; 

Rev. Eloi Moutinho 

22 e 23 de outubro de 2010 
Taxa de inscrição: R$ 70,00—incluso camiseta e refeições 
Local: Primeira Igreja do Nazareno 
Informações: http://mulheresregiaosuldobrasil.blogspot.com  
Inscrições: congressoregiaosul@gmail.com a/c de Rosi M. Souza  
Pagamento via depósito bancário: Caixa Econômica Federa 
Agência: 3068 
C/C 001.00.002.194-3 
 

A inscrição será validada após o envio do comprovante do pagamento 


