
Quarta-feira (11/08) 
 Profª Eliane e aux. Ana Letícia 

 

Domingo (15/08) 
Tema: Sodoma e Gomorra — Gn 13:1-13; 
14:12; 19:1-38 
Galerinha de Cristo: Profª Ana Paula 
Crianças do Rei: Profª Mariana 
Discípulos, Teus: Prof. Clóvis (material do professor) 
Coordenadora: Cristina G. Souza—9111-9627   
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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    
 

   08/8 — MATHEUS EVANGELISTA 
    15/8 — LUZINETE BIOLADA 
           

  ♥ Pelo  Congresso de mulheres e Jovens; 
  ♥ Pelos ministérios  e líderes da igreja. 

Nos dias 28, 29 e 30 de julho foi realizada 
pelo departamento do MED, a Escola Bíblica 
de Férias. Com o tema: Nascido para ser 
livre, a E.B.F. contou com a participação de 
mais de 100 crianças por dia e também com 
a colaboração de muitos irmãos que  com 
seus talentos e  ofertas contribuíram para 
que a palavra de Deus fosse propagada. 
Fotos do encerramento– 01/08 (Rosie). 
Outras fotos acessem o site da igreja. 

ESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNOESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNOESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNOESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNO    



 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 32   08/08/2010 

08 de agosto de  2010 
1.  Abertura: Carlinhos 
2.  Oração:  Carlinhos 
3.  Leitura Bíblica - Isaías 53: Dalcimar 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Reflexão Especial:  
6. Louvor - Dízimos e Ofertas 
7. Entrada da Torah :  
8. Especial - Cristo: Renata, Pr.Gilialdo e Ana Paula 
9. Momento de Oração - Janela 10/40: Rev. Jeomakson                       
10.  Introito Judaico:  
11. Mensagem: Pr. Gilialdo Barreto 
12.  Especial - O Amor nos Susterá: Samuel, Renata e  
Pr.Giliado. 
13. Benção Apostólica 

 Há um período em que os pais vão ficando órfãos de 
seus próprios filhos. É que as crianças crescem independentes de 
nós, como árvores tagarelas e pássaros estabanados, crescem 
sem pedir licença à vida. Crescem com uma estridência alegre e, 
às vezes, com alardeada arrogância. Mas não crescem todos os 
dias, de igual maneira, crescem de repente. Um dia, sentam-se 
perto de você e dizem uma frase com tal maturidade que você 
sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Onde 
é que andou crescendo aquela danadinha que você não 
percebeu? Eles crescem meio amestrados, observando e 
aprendendo com nossos acertos e erros. Principalmente com os 
erros que esperamos que não repitam. Há um período em que os 
pais vão ficando um pouco órfãos dos próprios filhos. Passou o 
tempo do ballet, do inglês, da natação e do judô. Saíram do 
banco de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. 
Deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer para 
ouvirmos sua alma respirando conversas e confidências entre os 
lençóis da infância, e os adolescentes cobertores daquele quarto 
cheio de adesivos, posters, agendas coloridas e discos 
ensurdecedores. Não os levamos suficientemente ao playcenter, 
ao shopping, não lhes demos suficientes hambúrgueres e cocas, 
não lhes compramos todos os sorvetes e roupas que gostaríamos 
de ter comprado. Eles cresceram sem que esgotássemos neles 
todo o nosso afeto. No princípio, subiam a serra ou iam à casa 
de praia entre embrulhos, bolachas, engarrafamentos, natais, 
páscoas, piscina e amiguinhos. Sim, havia as brigas dentro do 
carro, a disputa pela janela, os pedidos de chicletes e cantorias 
sem fim. Depois chegou o tempo em que viajar com os pais 
começou a ser um esforço, um sofrimento, pois era impossível 
deixar a turma a os primeiros namorados. Os pais ficaram 
exilados dos filhos. Tinham a solidão que sempre desejaram, 
mas, de repente, morriam de saudades daquelas "pestes". Chega 
o momento em que só nos resta ficar de longe torcendo muito 
para que eles acertem nas escolhas em busca de felicidade. E 
que a conquistem do modo mais completo possível. O jeito é 
esperar: qualquer hora podem nos dar netos. O neto é a hora do 
carinho ocioso e estocado, não exercido nos próprios filhos, e 
que não pode morrer conosco. Por isso os avós são tão 
desmesurados e distribuem tão incontrolável carinho. Os netos 
são a última oportunidade de reeditar o nosso afeto. Por isso é 
necessário fazer alguma coisa a mais, antes que eles cresçam.  
 Aprendemos a ser filhos depois que somos pais. Só 
aprendemos a ser pais depois que somos avós...  

 
 
 

Expediente: R. Souza Expediente: R. Souza Expediente: R. Souza Expediente: 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    

    

PRATICANDO O AMOR 

“O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, 
assim como eu vos amei.”(João 15.12) 

Há três palavras gregas usadas na Bíblia para designar “amor”: 
ágape (o amor de Deus para com os homens), fileo (o amor  
fraternal entre os homens), e eros (o amor responsável pela 

união entre os casais). 
O ideal de todo cristão é não deixar que o dia passe sem que 
tenha a oportunidade de dizer para alguém que você o ama. 

Especialmente aos de casa. 
É uma prática sadia, porém difícil de ser cumprida devido a nossa 

correria e tantas cousas que nos privam desta grande bênção. 
Na verdade não basta simplesmente o dizer “eu te amo” que 
atende à recomendação desse exercício. Antes de mais nada 

deve ser sincero, e não só para “cumprir tabela”. 
Qual dos três tipos de amor devemos praticar?  

Os três! Para Deus é sempre bom dizer que O amamos. Pois 
com amor eterno Ele nos amou e com a sua benignidade nos 

atraiu” Jeremias 31.3 
Para a pessoa amada, nosso cônjuge, precisamos  não só ver-
balizar, pois os nossos  atos podem significar mais que várias 

palavras. Um gesto, um afago, uma flor, até mesmo um chocolate 
deixado em cima do travesseiro pode ser o suficiente para que a 

outra pessoa entenda o “eu te amo”. 
E ainda temos a facilidade de poder declarar para outras pessoas 
nosso amor “fileo” para com elas. É o carinho que sentimos por 

nossos irmãos chegados, por nossos familiares. Dizer “eu te 
amo” pode significar oferecer o ombro amigo na hora da 

angústia.  
“Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é           

mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê , como 
pode amar a Deus, a quem não viu?” 1João 4.20 “Eu te amo”. 
Apenas uma frase, mas que poder fazer uma grande diferença 

quando dita na hora certa e da forma correta.  
Boa semana 

Rev. Eloi Moutinho                                              

“Habitareis na terra que eu dei a vossos pais; vós “Habitareis na terra que eu dei a vossos pais; vós “Habitareis na terra que eu dei a vossos pais; vós “Habitareis na terra que eu dei a vossos pais; vós 
me sereis por povo, e eu vos serei por Deus."                                                                              me sereis por povo, e eu vos serei por Deus."                                                                              me sereis por povo, e eu vos serei por Deus."                                                                              me sereis por povo, e eu vos serei por Deus."                                                                              

Ezequiel 36: 26Ezequiel 36: 26Ezequiel 36: 26Ezequiel 36: 26----28282828    

“Vede que prova de amor nos deu o Pai: sermos     
chamados filhos de Deus. E nós o somos! “ I João 3,1 

Pastor Titular:  Rev. Elói Lopes Moutinho 

Co-Pastor:  Rev. Jeomakson Souza Evangelista 

  Rev. Israel de Castro Souza 


