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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 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. 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 
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Jaime R. Oliveira 
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Fabiano Nakanishi   
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Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Aconteceu no dia 29, na casa da irmã Fátima, a reunião de mulheres 

do mês de maio. A aniversariante recebeu as irmãs da igreja e amigas 
para um momento de comunhão e confraternização.  

    "A vida é uma pedra de amolar: desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos." (George Bernard Shaw)  

 
 

 

 
 

10 - DENIS A. FONSESCA 

14 - ROSILAINE CRISTINA ALVES 
14- VITOR DE MATTOS C. E SOUZA 
12- FELIPE DE LIMA VITORINO 
 

 

Será no dia 16 de junho às 15h 

(sábado) no templo.                                                                        

TRAZER: um prato de salgado ou 

doce. 



ORDEM DO CULTO 
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1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

 
 
 
 

                                  

 

3. COMUNICAÇÃO RESPEITOSA: Em seu poder criativo, Deus impri-

miu caracteres e impressões distintas em cada pessoa. Não existem duas 
pessoas iguais. Podem ser gêmeos, parecidos, semelhantes: não iguais. Isso 
significa que cada um tem uma digital de personalidade que o distingue de 
todos os demais. E cada um precisa ser respeitado. Responsabilidades e 
compromissos domésticos exigem a participação de todos. Mas, os direitos 
pessoais de cada um também precisam ser preservados. Consideração e 
respeito são necessários à boa convivência. E recomendável, por exemplo, 
que os membros da família se respeitem quanto à privacidade de cada um, 
pois os pertences individuais compõem um pequeno mundo bastante particu-
lar de cada pessoa; também que todos considerem a ideia própria de cada 
um: "cada cabeça uma sentença"; todos tem o direito de emitir a sua opinião 
e defender a sua ideia. Portanto, é preciso saber (e aprender) a respeitar as 
diferenças, evitando agressões verbais e imposições autoritárias que ferem a 
individualidade de cada um. Na escola do lar, uns aprendem com os outros e 
crescem juntos, em comunicação franca, aberta, mas respeitosa (Ef 4.29). 
 
 

4. COMUNICAÇÃO MÚTUA: Em casa, cada um deve se interessar pelo 
problema do outro, dispondo-se a ouvir, a compartilhar, sabendo concordar e 
discordar, visando sempre o bem-estar de toda a família. A realidade da 
comunicação doméstica se faz em ambiente de mútua confiança. Sem confi-
ança o lar correrá sérios riscos. Por exemplo: filhos criados por pais que não 
confiam neles, crescerão inseguros; esposas que vivem desconfiadas, tornar-
se-ão neuróticas; maridos ciumentos denunciam a sua insegurança, etc. 

Tudo isto tende a abalar a comunicação familiar, que precisa acontecer com 
bastante confiança mútua. Também no lar, todos devem se dispor a ouvir. 
Comunicar não é apenas falar, mas também, e, principalmente, ouvir. Muitas 
vezes o que ocorre é o monólogo - apenas um fala e todos se contentam em 
ouvir. Há muitos que "tem ouvidos, mas não ouvem". E a Palavra de Deus 
apresenta vários textos que salientam a importância do silêncio para ouvir 
(Pv 10.19; 17.27,28; Tg 1.19). Isto implica em ganhar o tempo uns dos ou-
tros, cultivando um diálogo construtivo com todas as pessoas da família. 
Mesmo as críticas (que sempre devem ser construtivas) implicam em uma 
análise com todos os envolvidos, de forma que cada um possa falar e ouvir. 
Então, é preciso perguntar: "Quanto tempo estamos dedicando à convivência 
familiar? 
 

 

5. COMUNICAÇÃO AMOROSA: O amor é um dos principais ingredien-

tes da comunicação. E preciso permear cada gesto, cada palavra, cada 
atitude, comunicando o verdadeiro amor. Muitas expressões bíblicas adver-
tem quanto ao amor em todos os nossos relacionamentos (I Co 13.4-7; I Jo 
3.18; 4.21). Também ensinou Salomão: "a resposta branda desvia o furor, 
mas a palavra dura suscita a ira" (Pv 15.1). "Não se ponha o sol sobre a 
vossa ira" - recomenda Paulo (Ef 4.26). Ao invés de se comunicar com dure-
za, rancor e ira, em todos os relacionamentos deve haver uma comunicação 
de amor, que é a característica dos discípulos de Jesus. No entanto, o amor 
não pode ser teórico; atos concretos expressam o amor entre os familiares: 
carinho, afeto, abraços e beijos; tempo, atenção, interesse, convivência, 
diálogo, doação, etc, são exemplos vivos que testificam a comunicação amo-
rosa. Certamente, tudo o que foi dito reveste-se de diretrizes cristãs e com-
põe a vida de amor e adoração. Em nossos relacionamentos podemos ou 
não estar cultuando o Senhor. E recomendável salientar a importância de se 
viver a vida de Cristo em nosso lar. Isto reforça a nossa comunicação famili-
ar. A comunicação familiar pode, e deve ser, uma comunicação cristã. Tem 
sido assim em sua casa?  

 

DICA DE LEITURA 
O livro Palavras de Amor para Famílias 

(Gary Chapman e Ramon Presson), da Publi-

cações RBC mostra como desenvolver me-

lhor o relacionamento em família. 
Formato: 15x11cm 

Páginas: 108 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

      MORDOMIA DA INFLUÊNCIA 

 
     O homem é um ser social. Se deseja desenvolver sua personali-

dade, precisa viver em agrupamentos para o bem dos quais contribui 
e dos quais recebe benefícios para a vida. Nesse contacto social 
constante, os indivíduos exercem uns sobre os outros uma certa 
força, que denominamos de influência. Na maioria das vezes é um 
poder inconsciente, o que vem aumentar a responsabilidade daque-
les cuja preocupação é exercer uma influência nobre e elevada no 
ambiente em que vivem. Podemos comparar a influência com as 
ondas do rádio. Cada pessoa possui, por assim dizer, um aparelho, 

ao mesmo tempo transmissor e receptor de influência. Essas ondas 
de influência, invisíveis e imperceptíveis, cruzam a atmosfera social 
em que nos movemos, e, a cada momento, indivíduos vários estarão 
captando as ondas de nossa influência e irradiando ondas de influên-
cia salutares ou prejudiciais, desde que iniciamos nossas atividades 
diárias até que as terminamos.  Paulo fala sobre a potencialidade da 
influência. Diz ele que ninguém pode eximir-se de exercê-la ou 
sofrê-la. Rm. 14:7. Jesus falou da influência cristã como poder inco-
ercível para o bem das almas e a glória de Deus: "Não se pode es-

conder uma cidade edificada sobre um monte... Assim resplandeça a 
vossa luz diante dos homens". Mt 5:14-16. Nossa vida é limitada a 
um número reduzido de anos na terra. Devemos, porém, vivê-la de 
tal maneira que essa influência se prolongue pelas gerações futuras, 
como perfumo suave. O homem não deve deixar de viver quando 
morre, e sim, continuar vivendo ainda mais intensamente nas vidas 
abençoadas pela sua influência. Como Abel, alcancemos a verdadei-
ra imortalidade pela fé. Dele se diz que pela fe, "depois de morto, 

ainda fala". Hb. 11:4. Por gerações ininterruptas a vida de Abel tem 
sido, e continuará sendo, um sermão eloqüente. Quão diferente foi 
rei Jorão, que quando, morreu, seu povo não queimou aromas, como 
queimou a seu pai. Diz a Bíblia: "E foi-se sem deixar de si saudades 
algumas". II Cr. 21:20. Sejamos mordomos tais de nossa influência, 
que ao descansarmos de nossos trabalhos, as nossas obras nos si-
gam, Ap 14: 13. Que, como no caso de Dorcas, At. 9:36-39, haja 
aqueles que possam testificar do valor de nossa influência cristã 

sobre suas vidas. 

Rev. Eloi Moutinho 

        


