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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 

    “Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão”. Salmos 2:8                                                                                

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 

 

 

08– NILZA MOUTINHO 
 

        
 

 
 

 

 
           

 

CULTO DA VITÓRIA - QUARTA-FEIRA 
(Removendo as pedras e recebendo o seu milagre)  

 

No dia 23, Pr. Alex Fonseca da Igreja de Campinas esteve pregando no 
culto de quarta-feira da Vitória. Confira as fotos. 

 

 
 
 
 

 
 
 

OLIMPÍADAS NAZARENAS - JNI 
 

 

Nos dias 19 e 26, aconteceu a I Olimpíadas Nazarenas, com desafios bíblicos e muita 
brincadeira. Como premiação para equipe que se destacou foi entregue uma caixa de 
bombom. 

 
  

 

 

 

           Acesse esse boletim no site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

     

 

   NOITE DO PIJAMA  DAS MENINAS—18/03 

 

Devido ao feriado prolongado, a noite do pijama 

para as meninas foi transferida para o dia 18/03.  

Horário: 20 horas 

Valor: R$ 3,00 por criança. 

Obs.: Trazer roupa de cama e colchonete (se tiver) 

     

                 ♥ Pelo Ministério da Escola Dominical e suas programações; 

     ♥ Pelas famílias da igreja; 

     ♥ Pelos pastores e suas famílias. 

Horário: 20h 

Local: Primeira Igreja do Nazareno 

Valor: 3,00 reais 
Trazer roupa de cama/colchonete 

DIA 11 DE MARÇO 

SERÁ PARA OS 

MENINOS 

kamylla Fernanda Vanessa 

Pr. Alex Fonseca Hora do apelo 

Jonatas e Gilialdo Pastores: Eloi, Jeomakson e Israel 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 10   06/03/2011 

06 de março de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 

 

 

 Será possível um cristão participar do carnaval? Parece 

uma pergunta sem sentido, uma vez que essa festa é uma ver-

dadeira afronta ao cristianismo. Mas por incrível que pareça, o 

carnaval é uma festa que faz parte do calendário cristão. 

No início, o carnaval era uma despedida da "carne", para se 

entrar na Quaresma, período de abstinência de carne. As pesso-

as, nessa festa, abusavam dos manjares, logo em seguida, na 

quarta-feira de cinzas, iniciava-se a abstinência. 

Hoje, parece meio sem sentido essa explicação, uma vez que os 

foliões não são, necessariamente, ligados à Igreja Romana. Mas 

isso é um fenômeno das sociedades ocidentais. Em todos os 

países de tradições cristãs, as pessoas estão cada vez mais dis-

tantes das igrejas. Se analisarmos com cautela, veremos que 

ainda hoje, a festa continua antecedendo a Quaresma. Um outro 

detalhe importante: a quarta-feira de cinzas é um "dia santifica-

do". Outro detalhe, a Igreja Romana não tem uma crítica con-

tundente ao carnaval. Analisando biblicamente, podemos concluir 

que o cristão verdadeiro não pode coadunar com essas festivida-

des, pois fomos chamados do mundo para servir a Deus em 

novidade de vida. O Apóstolo João nos diz em sua primeira epís-

tola, cap. 2, versículo 15, que não devemos "amar o mundo, 

nem o que no mundo há". Ele ainda diz que "se alguém ama o 

mundo o amor do Pai não está nele". Nós, cristãos protestantes, 

vamos continuar combatendo o carnaval, mostrando para as 

pessoas que essa prática se opõe a Deus e sua Palavra. Lem-

brando também, que essa festa não se trata de uma brincadeira, 

momentos de alegria, como alguém propaga por aí. É um perío-

do de muita destruição e prejuízo para a humanidade. É só anali-

sar o noticiário na quarta-feira de cinzas para constatar isso. 

Sem se falar naqueles dados que não são divulgados, como por 

exemplo, a quantidade de pessoas que contraem doenças sexu-

almente transmissíveis, os jovens que são encaminhados para as 

drogas, as famílias que são arruinadas, por causa da infidelidade 

conjugal etc. Finalmente, lembremo-nos disso: "E o mundo pas-

sa, e sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus 

permanece para sempre.  

Extraído do blog de Francisco Gondim 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

CONSTRUINDO PONTES 
 

A vida é como um canteiro de obras. Estamos sempre construin-

do. Nossos sentimentos, nossos relacionamentos e nossas atitu-

des (de ação ou omissão) formam a base de tudo que construí-

mos ao longo da existência. Essas construções delimitam, por 
sua vez, os espaços da nossa existência. “As pessoas vivem 

solitárias porque constroem muralhas, em vez de pontes”. Há 

muita verdade contida neste pensamento. É como se tivéssemos 
nele a síntese da engenharia do cotidiano. Quem constrói pon-

tes para si está construindo também saídas alternativas, possi-

bilidades de intercâmbio, de interação; trocas tanto de experi-
ências como de afetos. A vida também é como uma estrada de 

mão dupla: ida e vinda se alteram. Quem constrói pontes, ex-

pande vida, amplia visão, ultrapassa fronteiras, pois as pontes 

nos põem em contato com o mundo, os outros, levam-nos além 
de nós mesmos, ao mesmo tempo em que trazem o mundo e as 

pessoas a nós. Pontes são pontos de contato e podem ser vias 

de suprimento de carências, mesmo daquelas que tentamos 
negar. Já as muralhas são símbolos de isolamento. Isso também 

é verdadeiro na dimensão psicológica, afetiva e espiritual da 

existência humana. O isolamento decorre de nossas inseguran-

ças, nossas intolerâncias, nossa inabilidade em compartilhar 
sentimento, nossa incapacidade de conviver com as diferenças. 

São muitas as muralhas que construímos ao longo da vida pela 

ilusão do poder, do dinheiro, do conhecimento, do status social, 
dos vários preconceitos sociais, religiosos e raciais etc. Algumas 

dessas muralhas são edificadas lenta e silenciosamente na alma 

e no coração. São verdadeiras paredes levantadas pelo ressenti-
mento, pela inveja, pelo rancor, pela arrogância, pela disposi-

ção de não perdoar, pela vaidade; enfim, pelo lixo petrificado 

dentro de cada um de nós. As pessoas que vivem por trás dessas 

muralhas são infelizes, solitárias. Não percebem que, à medida 
que se fecham para os outros, pelo isolamento afetivo e social, 

fecham-se também para a vida e tornam-se autodestrutivas. 

Como Ponte divina, Jesus nos transportou de volta para os bra-
ços do Pai, e deixou-nos, entre tantas, uma grande lição de 

humildade. Ao abrir mão da glória, Ele derrubou muralhas, para 

habitar entre nós e servir-nos em amor. Construiu pontes. Ele 
se fez o Caminho. Ele transportou dos celeiros celestiais para o 

coração humano os nutrientes essenciais à vida: o amor, a fé, o 

perdão. Se posso servir, por que cruzar os braços? Construir 

pontes ou muralhas é decisão de cada um! 

Estevam Fernandes de Oliveira 

 
 

 
 

 

“A mágoa olha para trás, a preocupação olha 
em volta, a fé olha para cima. “ 


