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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sexta: 20h  - Momento de Oração 

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 HORÁRIO 

“... Porém eu e a minha casa serviremos ao SENHOR. “     Josué 24:15                                                                        

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: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 
 
 
 

 

 

01 - RÚBIA MARA NAKANISHI 

       GERALDINO FELICIANO DA SILVA 
06 - GABRIEL DE MATTOS MOUTINHO 

        
 

 
 

 

 

CULTO DISTRITAL—PÁSCOA 
 

     No dia 22, sexta-feira santa foi realizado o culto distrital de Páscoa com 
a pregação das setes frases que Jesus proferiu na cruz. Em seguida foi 
ministrado a ceia do Senhor. Confira as fotos... 

 

 

 

INAUGURAÇÃO EM MARINGÁ 
 

Será no dia 07/05 - os interessados 

devem dar o nome na 

recepção da igreja.  

A saída será às 16h30. 
*O coral apresentará com as mesmas ves-

timentas da cantata. Músicas: Seja Bendito 

e Celebrai 

 
Ainda há tempo para trazer sua doação! 

 

CURSO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E 

MANIPULAÇÃO DE BONECOS 

Nos dias  07, 14, 21 e 28 de maio  

às 14h  - 16h30 

                 Será ministrado pela prof. Patrícia Maia 

Valor: 90,00 - Interessados falar com Luzinete:  

Fones: 3321-6969—3024-6969 ou 9992-5191   

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL –ESCOLA DOMINICAL 

MAIO - MÊS DA FAMÍLIA 

VENHA E TRAGA SUA FAMÍLIA!! 

Todo domingo, sala especial para os casais 

E no dia 29/05 - Na chácara Nazarena  

acontecerá o almoço da família. 

No dia 04 de abril, o  

Grupo de Coreografia 

Rompendo em Fé 

fez 3 anos de existência.  

PARABÉNS !!! 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/js/24/15+
http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 17    01/05/2011 

01 de maio de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:   

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

CONSTRUA COM SABEDORIA 
 

 

Um velho carpinteiro estava pronto para se a-
posentar. Ele informou ao chefe seu desejo de 
sair da indústria de construção e passar mais 
tempo com sua família. Ele ainda disse que 
sentiria falta do salário, mas realmente queria 

se aposentar. A empresa não seria muito afeta-
da pela saída do carpinteiro, mas o chefe esta-
va triste em ver um bom funcionário partindo e 
ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais 
um projeto como um favor. O carpinteiro con-
cordou, mas era fácil ver que ele não estava 
entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fa-
zendo um trabalho de segunda qualidade e u-
sando materiais inadequados. Foi uma maneira 
negativa dele terminar sua carreira. Quando o 

carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspe-
ção da casa. E depois ele deu a chave da casa 
para o carpinteiro e disse: "Essa é sua casa. Ela 
é o meu presente para você". O carpinteiro fi-
cou muito surpreso. Que pena! Se ele soubesse 
que ele estava construindo sua própria casa, ele 
teria feito tudo diferente. O mesmo acontece 
conosco. Nós construímos nossa vida, um dia 
de cada vez e muitas vezes fazendo menos que 

o melhor possível na construção. Depois com 
surpresa nós descobrimos que nós precisamos 
viver na casa que nós construímos. Se nós pu-
déssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo 
diferente. Mas não podemos voltar atrás. Você 
é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, 
ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse 
que "A vida é um projeto que você mesmo 
constrói".  

Suas atitudes e es-
colhas de hoje estão 
construindo a "casa" 
que você vai morar 
amanhã.  

 

 

Construa com Sabe-
doria! 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 
 

(O boletim se encontra no site à partir de sábado) 

  
 

 
 

CRESCIMENTO ESPIRITUAL NO LAR 
 
 

 Seus filhos valem muito mais do que a própria vida 
para você. Por certo não trocaria um dos seus pequeninos dedos 
pelo mundo inteiro, com tudo o que ele encerra.  Encaremos os 

fatos! Ninguém tem mais responsabilidades em moldar a vida 
dos filhos, desde a mais tenra idade até ao estado adulto, do 
que nós, os pais. Somos seus mentores, para melhor ou para 

pior, e o que eles são, ou venham a tornar-se, depende grande-
mente daquilo que lhes ensinamos ou não ensinamos em nos-
sos lares. As experiências normais da vida familiar tornam cada 

pai um professor. Ensinamos nossos filhos porque estamos 
ligados a eles, porque vivemos mais tempo com eles, por que 
eles crêem em nós com mais facilidade, porque somos mais 

sensíveis a seus temperamentos e necessidade, e porque so-
mos as pessoas mais importantes nas suas vidas até que se 
tornem adultos.  

  Quase que inconscientemente, nas rotinas da vida em 
família, nossos filhos copiam de nós a sua "filosofia" básica de 
vida, sua maneira de viver. Aprendem de nós como expressar 

seus sentimentos, seus temores, suas necessidades, seus dese-
jos e ambições. Já notou que os pais que são nervosos, rígidos 
e irritáveis, geralmente têm filhos do mesmo jeito? Por outro 

lado, pais que são calmos e moderados, geralmente têm filhos 
semelhantes. As crianças adotam como sua a linha emocional 
daqueles que mais significam para elas. As crianças gostam de 

imitar os adultos!  Esta é uma das maneiras mais poderosas que 
os pais dispõem para ensinar os filhos.  O ensino oral é de suma 
importância na educação dos filhos.  

  A maioria dos pais está constantemente usando a 
conversa, perguntas, explicações e discussões. Ensinar através 
de atividades, quando se mostra aos filhos como fazer as coisas, 

dando-lhes tarefas e afazeres ajuda na formação do caráter. Na 
verdade estamos o tempo todo ensinando algo a nossos filhos. 
Mas, o nosso assunto é crescimento espiritual no lar, como con-

seguir isso? É necessário que o crescimento espiritual no lar, 
seja uma constante.Pratique diariamente a oração familiar, as-
sim como a leitura da Bíblia. Participe ativamente das atividades 

da igreja levando seus filhos a desenvolverem desde cedo seus 
dons e talentos.  

 

Rev. Eloi Moutinho 


