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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. 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: 

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 

 

 

03 - LUCAS APPOLO 
05 - MARIA ROSA CLIVATI HEREK 
 

08 - MARIA N. VITORINO 
11 - ALTEVIR SALLES DA PAIXÃO 

12 - MARCELO INACIO FERNANDES 

No dia 12 de novembro - sábado, 

acontecerá a inauguração do novo 

templo da igreja de Mandaguari. 

Prestigie este momento de mais uma 

igreja do Distrito Londrina. 

 

 

10 DE DEZEMBRO ÀS 15HORAS 

Não pode esquecer de trazer:  um pra-

to de salgado/doce, um presente e 

uma convidada. 

  
 

No dia 21 de outubro, aconteceu a 

confraternização dos jovens pela 

participação da 3ª Gincana. Foi uma noite temática. 
 

 

O departamento de Missões MNI  agradece 

ao jovem casal  Lucas Appolo e Roberta 

Tavares pela oferta do jantar missionário 

que aconteceu no dia 03 de outubro. Toda 

renda arrecadada foi doada para Missões. 

Também agradece aos irmãos que participa-

ram dessa programação. 

 

"Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria ."  

CHÁ PARA MULHERES—DISTRITAL 

ANIVERSARIANTES  

 Tema: Tu és sal? 
 

26 e 27 de novembro  

Acampamento Shalon.  

Valor: R$ 90,00  

 Inscrições: Falar com Roberto  Nakamura 

RETIRO DOS HOMENS 

CONVITE PARA INAUGURAÇÃO 

Acontecerá no dia 19 de novembro 

às 19h30 no templo da igreja 
 

PARTICIPEM!!! 

ENCONTRO DE CASAIS 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 44   06/11/2011 

06 de novembro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Pr. Gilialdo Barreto 

9. Ministração da ceia 

10.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

CONSELHOS PARA UM CASAMENTO  

ABENÇOADO — CONTINUAÇÃO 
 

EVITE A SÍNDROME DO RETORNO: É a ideia de que a vida sentimen-

tal e sexual caiu na rotina, e agora, a pessoa ―renasceu‖. Já vi inú-

meros casos assim: ―Eu renasci‖, ou ―Eu me senti jovem de novo‖. 

Não banque o adolescente. Você é um adulto com responsabilida-

des e com uma pessoa com quem partilha a vida. Construa sua vida 

com seu cônjuge. Se sua vida conjugal se ―fossilizou‖, há outros 

caminhos. Revigore-a com seu cônjuge. Há pessoas que sempre se 

fossilizam e pulam de relacionamento em relacionamento, procu-

rando o que não produzem. Temos o que produzimos. 

PONHA SEU CORAÇÃO NO SEU LAR: A solidez do casamento vem 

pelo tempo que os cônjuges gastam juntos. Conversas, risos, pas-

seios, programas comuns. Se você não sai com seu cônjuge, mar-

que datas para os próximos meses. Vocês devem ter um ao outro 

como o melhor companheiro. Mantenham o clima de namoro: que-

rer estar junto com a pessoa. Orem juntos. Dificilmente duas pesso-

as que oram juntas brigarão entre si. Sejam parceiros espirituais. 

INVISTA EM SEU CÔNJUGE: O marido da mulher virtuosa é conheci-

do quando se levanta em público (Pv 31.23). A ideia é que ele está 

bem vestido e vê o caráter dela pela roupa dele. Uma boa esposa é 

um bom tesouro (Pv 18.22). De bom tesouro cuida-se e evita-se 

perdê-lo. Marido: mulher bem tratada é um grande investimento; o 

retorno emocional é garantido. Mulher: marido bem tratado é um 

grande investimento; o retorno emocional é garantido. 

BUSQUE AJUDA: Havendo problemas, busque ajuda. Primeiro em 

Deus. Lembre-se de Tiago 1.5. Busque orientação de pessoas mais 

experientes ou de seu diretor espiritual. Evite que o problema se 

avolume. Evite conselhos de gente que não tem o que dizer. Os 

amigos de Roboão lhe deram maus conselhos (1Rs 12.6-12). Nesta 

busca de ajuda, evite por mais lenha na fogueira. Evite também raiz 

de amargura (Hb 12.15). Busque ajuda e não um juiz a seu favor. 

CONCLUSÃO: Bons casamentos não acontecem por acaso. São 

produto de muito trabalho e da graça de Deus. Boa parte do traba-

lho é investimento emocional no relacionamento conjugal. ―Vender 

a alma‖ para o cônjuge. Mas investir sem proteger é problemático. É 

preciso levantar cercas contra os problemas externos, porque os 

internos são mais vistos e os dois os vivenciam. Não permita bre-

chas. Não dê armas ao inimigo. 

Artigo publicado no ―Jornal Ágape‖ – Limeira/SP – 2ª quinzena de 

janeiro/2011. Enviado por e-mail pela Luciana Martins 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

       

 

ADORAÇÃO – O PRESENTE DO HOMEM PARA DEUS  

 

 

“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai 

em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o ado-

rem” (João 4: 23) 

. 

 O título acima está presumindo que o homem pode 

dar presentes para Deus. Mas será que isto é possível? Podemos 

nos perguntar: O que poderíamos dar para Deus? O que O agra-

daria? O que Ele gostaria de ganhar de presente? O Senhor é o 

dono de todo o universo. Ele criou todas as coisas e tudo subsis-

te pelo Seu poder. A Sua Palavra diz: “Do Senhor é a terra e a 

sua plenitude; o mundo e aqueles que nele habitam.” (Salmos 

24:1). “Se eu tivesse fome, não to diria pois meu é o mundo e a 

sua plenitude.” (Salmos 50:12). “São teus os céus, e tua é a 

terra; o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste.” (Salmos 

89:11). “Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exér-

citos.” (Ageu 2:8). “Pois do Senhor é a terra e a sua plenitu-

de.” (I Coríntios 10:26). Você já tentou dar um presente a al-

guém que você não conhece? Ou para alguém que tem tudo? Ou 

para alguém com estas duas características? É uma experiência 

angustiante, querer dar um presente a alguém e não saber se o 

presente é digno do presenteado, ou se ele será bem aceito. Os 

sábios do Oriente levaram seus presente: Ouro, incenso e mirra 

e prostrados  adoraram o menino Rei e ele aceitou a adoração e 

os presentes. Adoração é mais que cantar ou tocar!                                                                                    

A adoração não é produzida pela música, a música é apenas um 

dos veículos da adoração, assim como do louvor. Como um dos 

muitos veículos disponíveis, ela pode ser usada ou não. Depen-

derá muito do adorador, do ambiente, do contexto da adoração. 

Podemos adorar a Deus cantando ou tocando, mas também 

podemos adorar perfeitamente a Deus, sem tocar ou cantar, ou 

seja, sem utilizar música. Podemos adorar a Deus através de 

nossas orações, nossas ofertas, nossas atitudes, nosso testemu-

nho, etc., Diariamente oferte a Deus sua vida em adoração e 

seja agradável a Ele o seu louvor.   
 

 Rev. Eloi Moutinho 


