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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 

Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19:19                                                                  

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 

 
 
 

 

 

09 - FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES 

       ARTHUR MOUTINHO FERNANDES 
       SATOMI NAKAMURA 

 

10 - LEONICE AUGUSTA SOUZA MATTOS 
       VÂNIA DO VALE BATISTA LIMA 

        
 

 
 

 

 

 

     
 

 No dia 24, a seminarista Mariana deu uma aula para as crianças e adolescentes sobre 

a Páscoa judaica, seus elementos e significados. 
 

Dias 14 e1 5, aconteceu na chácara nazarena, o retiro de pastores e líderes do Distrito 

Londrina. O diretor da América  do Sul da Igreja do Nazareno - Dr. Christian Sarmiento. 

Dia 09, foi realizado o chá na Igreja do Alexandre Urbanas. A irmã Leonice ministrou a 
palavra para mais de 30 mulheres presentes. 

 

 

   Acontecerá no dia 28 de maio na 

4ª Igreja do Nazareno do Jd. Del Rey 

às 15 horas. Convites limitados. 

 Falar com a irmã Nilza. 

Será no dia 14 de maio - Sábado 

A partir das 14 horas no salão social 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL –ESCOLA DOMINICAL 

MAIO - MÊS DA FAMÍLIA 

Neste mês sala especial para os casais 

E no dia 29/05 - Na chácara Nazarena  

acontecerá o almoço da família. 

 
 

            

      ♥ Pela viagem dos pastores e líderes para Argentina; 

     ♥ Pela saúde do Pr. Jeomakson; 

         ♥ Pelos departamentos e ministérios. 
Nota da editora: Em homenagem as mães, o nosso boletim ficou cor de rosa. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/19/19+
http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 18   08/05/2011 

08 de maio de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  Cida Camargo 

3.  Oração:  Terezinha Camargo 

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 

Retrato de Mãe  
 

"Uma mulher existe 

que, pela imensidão 
de seu amor, tem 

um pouco de  
Deus, e muito de 

anjo pela incansável 
solicitude dos cuida-

dos seus;  

uma mulher que, 

ainda jovem, tem a 

tranqüila sabedoria 
de uma anciã e, 

na velhice, o admirá-
vel vigor da juventude; se de pouca instrução, desvenda 

com intuição inexplicável os segredos da vida e, se mui-
to instruída age com a simplicidade de menina; 

uma mulher que sendo pobre, 
tem como recompensa a felicidade 

dos que ama, e quando rica, todos 
os seus tesouros daria para não 

sofrer no coração a dor da ingrati-
dão; sendo frágil, consegue reagir 

com a bravura de um leão; 
uma mulher que, enquanto viva, 

não lhe damos o devido valor, por-
que ao seu lado todas as dores são 

esquecidas; entretanto quando 
morta, daríamos tudo o que somos 

e tudo o que temos para vê-la de 

novo ao menos por um só momen-

to, receber dela um só abraço, e ouvir de seus lábios 
uma só palavra. 

Dessa mulher não me exijas o 
nome, se não quiseres 

que turve de lágrimas esta 
lembrança, porque... já a vi 

passar em meu caminho. 
Quando teus filhos já estive-

rem crescidos, lê para eles 
estas palavras. 

E, enquanto eles cobrem a tua 
face de beijos, conta-lhes que 

um humilde peregrino, em 
paga da hospedagem recebida, 

deixou aqui para todos o  
esboço do retrato de sua própria mãe." 

 
Tradução do original de D. Ramóm Angel Jara  

Bispo e Orador Chileno  

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) 

 

 

PUREZA INTERIOR                                                     
 

A maioria das pessoas está cada vez mais preo-

cupada com a pureza.  Querem tomar água pura, respirar 

ar puro, ingerir alimentos puros etc. Nos Estados Unidos 

gastam cerca de meio bilhão de dólares por ano  com 
purificadores de água. Todas estas coisas são importan-

tes, entretanto existe um sentido de pureza que sempre 

temos a tendência de negligenciar. Mt.5:8 diz: "Bem-

aventurados os limpos de coração porque estes verão a 

Deus". Jesus declara aqui que a verdadeira pureza é aque-

la que vem do coração, e que feliz é o homem que a ad-

quire. Os limpos de coração são os que deixam Deus agir 

em suas vidas. A limpeza é uma ação de Deus na vida do 

homem. Ser limpo de coração aponta para o fato de o 

cristão ser dono de um amor não-dividido. Ele considera 

Deus o seu maior bem. Coloca em prática o que Moisés 

escreveu em Deuteronômio 6:5 “ amarás, pois, o Senhor 
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de 

toda a tua força”. É aquele que vive para a glória de Deus 

em tudo que pensa e faz. Deixar Deus agir na santifica-

ção, pois Hebreus diz que sem ela ninguém verá o Se-

nhor. Cabe a cada um de nós a determinação de desen-

volver um coração puro. Primeiro, lembrando que Deus 

vê todas as coisas.  "Todas as coisas estão descobertas e 

patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar con-

tas  (Hebreus 4:13). Não existem segredos para Ele. Po-

demos aos olhos humanos vivermos uma falsa pureza, 

mas jamais enganamos a Deus. Segundo, revendo sem-
pre os nossos motivos. Deus conhece e julga os nossos 

motivos. Ele sabe a quem estamos tentado agradar, se a 

Ele ou aos homens. Terceiro, pedindo a permanente pre-

sença do Espírito Santo em nosso coração, pois vivendo 

assim jamais satisfaremos à concupiscência da carne 

(Gl.5:16). 
 

Rev. Eloi Moutinho 


