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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 HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO    

 Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6 

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 

 

 

 
NOS NOS NOS NOS DIASDIASDIASDIAS    22  22  22  22  EEEE    23 23 23 23 DEDEDEDE    OUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBRO    

SEXTASEXTASEXTASEXTA----FEIRA FEIRA FEIRA FEIRA EEEE    SÁBADOSÁBADOSÁBADOSÁBADO    
 

ABERTURA OFICIAL ÀS 19H 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO BLOG DO  

CONGRESSO: 
 mulheresregiaosuldobrasil.blogspot.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12121212----        RONALDO ADRIANO DE SOUZARONALDO ADRIANO DE SOUZARONALDO ADRIANO DE SOUZARONALDO ADRIANO DE SOUZA    
13131313––––    IRANY DE SOUZA MAGALHÃESIRANY DE SOUZA MAGALHÃESIRANY DE SOUZA MAGALHÃESIRANY DE SOUZA MAGALHÃES    
15151515----    PEDRO JOSÉ MARTINSPEDRO JOSÉ MARTINSPEDRO JOSÉ MARTINSPEDRO JOSÉ MARTINS    

Acontecerá 
05 e 06/11 

na 
Igreja 
do 

Nazareno 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 41  10/10/2010 

10 de outubro de  2010 
Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:  Carlos Antunes 
3.  Oração:  Selso Garcia 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração: Pr. Israel 
6. Boas vindas:  Pr. Jeomakson 
7. Especiais 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

CARTA PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES 
 

            Tocar a Nossa Geração, este é o desejo do coração 
de Deus para nós, certamente um grande desafio, mas 
também possível. Nos aproximamos do I Congresso da JNI 
(Jovens e adolescentes) da Área Sul do Brasil. Deus está 
nos concedendo a oportunidade de participar de um 
momento histórico em nossas vidas. Jovens e adolescentes 
do sul do Brasil reunidos em Curitiba, para um tempo de 
reflexão, decisão, aprendizado para voltarmos a nossa 
cidade e impactar a nossa geração com a nossa vida. O 
desejo do meu coração é que você esteja conosco 
naqueles dias que serão uma benção. Somos a geração 
que tem crescido a cada dia mais, a juventude hoje é 
expressiva no nosso país, e o que faremos com essa 
expressividade? Vamos nos omitir, nos escondermos diante 
desse grande desafio? Não! Temos a promessa que Deus 
estará sempre conosco diante dos desafios, lembrem do 
que Ele disse a Josué quando estava preocupado com seu 
grande desafio ao substituir Moisés. Deus disse: “...como 
fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei , nem 
desampararei” (Josué 1:5b).  O Senhor será e é conosco. 
Por isso convoco a todos que queiram fazer a diferença,  
para saírem do anonimato e escreverem a 
sua história, tocando a nossa geração. 
 

JOVENS E ADOLESCENTES, A NOSSA 
GERAÇÃO ESPERA POR NÓS. ESPERO 
CADA UM DOS QUERIDOS NO CONGRESSO 
EM CURITIBA. SERÁ UMA BENÇÃO! 
 
 

Pr. Jeomakson S. Evangelista 
Coordenador da JNI Área Sul/Brasil 

 
 

 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

 

A TRANSPARÊNCIA DO CRENTE 
 

    Disse-lhes mais: Vem porventura a candeia para se 
temer debaixo do alqueire, ou debaixo da cama ? não é 

antes para se colocar no velador".  Mc 4.21  

     A finalidade da luz, todos sabemos, é dissipar as 
trevas ao redor. Depois de acesa, não se coloca uma luminária 
debaixo de uma mesa ou de uma bancada. Se o fizermos, a luz 
perderá o seu efeito, e o seu alcance será muito limitado. 
       É isto que o Senhor Jesus, de maneira figurada, está 
ensinando sobre a vida do crente. Ela é uma luz, que não deve 
ser obscurecida em seus efeitos nem apagada em sua 
influência. Pelo contrário, deve ser colocada em lugar alto e 
amplo para melhor refletir a sua luminosidade. O fato é que 
talvez nós, os crentes de hoje, estejamos precisando realmente 
aplicar esses ensinos em nossa vida. Infelizmente, estamos 
ficando muito acomodados em nosso testemunho cristão, em 
nossa forma de viver, de tal maneira que o mundo não vê mais 
a diferença que deveria existir. 
  Tais quais os camaleões, esses pequenos lagartos que 
vemos nas pedras ou árvores da mata, que por uma reação 
defensiva, têm a sua cor moldada pelos ambientes ao redor, 
assim estão alguns crentes vivendo no mundo presente. 
Condicionados por seu ambiente, envolvidos por suas pressões 
passam a adotar a coloração do que os rodeia, aceitando os 
seus padrões, convivendo com seus costumes e hábitos. 
       A Zoologia nos explica que o camaleão faz isto para 
proteger-se, camuflando-se assim no ambiente em que esteja 
para não ser visto e atacado. Quem sabe se nós os crentes não 
estamos procedendo da mesma forma, acomodando-nos ao 
mundo, para não sermos vistos e comparados ? Cristo nos 
ensina algo muito diferente. Nossa luz precisa estar iluminando 
o mundo ao redor, não escondida ou camuflada, mas brilhante 
e luminosa, para sinalizar aos que nos cercam, a vida nova que 
temos em Cristo.   

Boa semana;                      
Rev. Eloi Moutinho 

“Os velhos sabem, querem mas não podem, os jovens 
podem, querem , mas não sabem” 


