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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião 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) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

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 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

“Eu segurei muitas coisas em minhas mãos, e eu perdi tudo; mas tudo que coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo.” Martin L. King 

 

 

 

 

10 - WALMIR DA SILVA 
12 - FLAVIO NASCIMENTO COSTA 
15 - LUZINETE APARECIDA SILVA BIOLADA 

           
 
 
 
 
 
 
 

 

10 a 16 de agosto 

               Reunião dos homens na residência do Allyson.   Fotos: Rosie Mattos 

Palestra para o Grupo Idade com qualidade - dia 2 de agosto 



 A rede ABC, emissora de 
TV ligada à Disney, provocou indig-
nação e protestos ao anunciar uma 
série baseada no livro “Good Christi-
an Bitches”, de Kim Gatlin. Como 
forma de contornar a polêmica a 
emissora mudou o nome do progra-
ma para “Good Christian Bel-
les” (Boas e Belas Cristãs), mas 
acabou decidindo usar somente as 
iniciais. Dessa forma o programa foi ao ar com o nome de “GCB”. A 
série gira em torno de Amanda Vaughn (Leslie Bibb), uma mulher 
que se vê obrigada a se mudar para sua cidade natal, Dallas, após 
a morte de seu marido, um golpista que estava fugindo com a a-
mante e acabou sofrendo um acidente. Sem outro lugar ou pessoa 
a recorrer, a não ser sua mãe alcoólatra, ela vai com os filhos para 
a cidade onde cresceu. De volta à sua cidade, a protagonista terá 
de enfrentar três mulheres que, durante o colegial, eram atormenta-
das por ela. A série explora a dubiedade de seus personagens, que 
por um lado são cristãs devotadas, que frequentam a assiduamente 
a igreja e, por outro, deixam levar pela libertinagem. O ponto de 
encontro das mulheres fofoqueiras, maliciosas e venenosas é justa-
mente a igreja onde congregam semanalmente. Uma das persona-
gens da séria usa ainda passagens da Bíblia para fazer com que as 
demais entendam seus recados durante suas tramas. Esse enredo 
causou uma reação imediata em diversos grupos cristãos, que se 
manifestaram contra a produção. De acordo com o NY Dail News, o 
vereador nova-iorquino Peter Vallone Jr. é um dos opositores da 
série e criticou a tentativa da ABC em mudar o nome do programa: 
“Eles não estão enganando ninguém com isso. Você não pode 
mudar algo que já está em sua cabeça… não somos idiotas”, afir-
mou. A Associação de Famílias Americanas também se posicionou 
sobre o caso e afirmou que o show “ridiculariza todas as pessoas 
que têm fé”. A associação organizou um abaixo-assinado com o 
objetivo de boicotar a série que já reuniu mais de 200 mil assinatu-
ras. O porta-voz da organização religiosa afirmou: “Nosso boicote 
realmente teve eco entre os telespectadores – especialmente na 
comunidade cristã – que estão chocados e horrorizados porque a 
ABC/Disney realmente pretende colocar no ar esse programa. É 
intolerância anticristã. Esse tipo de programa é um insulto a todos 
nós. O nome do programa é ofensivo, um insulto e uma humilha-
ção. Uma falsa representação da comunidade cristã – não apenas 
isso, acho que é um insulto a todas as mulheres”. Apesar dos pro-
testos, a ABC está produzindo a primeira temporada da série e já 
planeja distribuir a produção para outros países. 
 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS... A rede ABC, emissora ligada à 

Disney, cancelou a controversa série “GCB”, originalmente intitula-
da de “Boas Prostitutas Cristãs”. A série alcançou uma média 5,9 
milhões de telespectadores, considerada baixa e devido a este fator 
teve o pedido negado para a renovação da segunda temporada. 
 Um milhão de mães também pediram um boicote à série 
“GCB”, dizendo que ela representava uma “blasfêmia no seu pior”.  

 

OS LIMPOS DE CORAÇÃO (Mt. 5:8) 

Uma das características que marca a nossa época é a busca pela 

qualidade total, o famoso ISO. O ISO tem a ver com a qualidade das 

empresas, com aquilo que elas produzem. O objetivo é a qualidade 

total. Um produto sem falsificações ou adulterações, algo puro na 

sua essência. Esta bem-aventurança bem que poderia ser enquadrada 

dentro da visão do ISO, pois esse é o significado da palavra limpo. 

John MacArthur define limpo como: “Sem mistura, sem fusão, sem 

adulteração, peneirado ou sem resíduos”. Ser limpo de coração im-

plica em integridade interior. As pessoas da época de Jesus se preo-

cupavam muito com a aparência, buscavam uma pureza exterior. 

Constantemente estavam se purificando de alguma coisa imunda. 

Lavavam as mãos, os copos, os pratos, e até as camas. Jesus chama 

atenção para algo mais importante do que simplesmente uma higie-

ne exterior. Jesus ensina sobre uma higiene interior. Isto significa 

que a preocupação maior deve ser por um coração limpo. Mas o que 

significa ter um coração limpo? John MacArthur afirma: “Seja co-

mo for, tem a ver com atitudes, integridade e singeleza de coração 

em oposição à duplicidade e inconstância”. Creio que a “geração 

saúde”, da qual fazemos parte, deveria ser também a “geração pure-

za”, como diz o provérbio latino: “mente sana, corpo sano”.  

Não adianta freqüentar as melhores academias, fazer as mais saudá-

veis dietas, usar os melhores produtos de beleza, isso não muda o 

real estado do coração humano. A mensagem bíblica afirma: 

“Enganoso é o coração, mais do que todas as cousas, e desesperada-

mente corrupto; quem o conhecerá?” (Jeremias 17.9). De nada vale 

um belo corpo e uma saúde invejável, acompanhado de hipocrisia, 

mentira e falsidade. Quem gostaria de ter uma pessoa assim ao seu 

lado. A maior e melhor beleza que alguém poderia desejar é a bele-

za de um coração limpo, íntegro, reto e sincero. Busque cuidar do 

seu coração para que ele esteja sempre limpo, pois a promessa de 

Jesus é que àquele que tem coração limpo verá a Deus. Quem pode-

ria desejar coisa melhor? 

                                                          Rev. Eloi Moutinho 

10 de agosto de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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As panquecas estão 

à venda para ajudar 

na viagem. 


