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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 (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 

“Tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe.” Abraham Lincoln (ex-presidente dos EUA) 

 

 

13 - NILZA PALOCO ZOCATELLI 
15 - ROBERTO SATOSHI NAKAMURA 
16 - CLAUDIA TAKEMI KUMAGAI NAKAMURA 

          

 
          

 

11 a 17 de maio 

    Maringá e Mandaguari - PR                          Cascavel - PR       

 

JNI—INFORMA: No dia 17 de maio, os jovens e 
adolescentes estão convidados a participar do Culto 

na 2ª Igreja. O Pr. Felipe Fulanetto estará minis-
trando. E no dia 24, teremos em nosso culto, a 
presença do Grupo de Adoração e Intercessão poc-

ket da UEL. Venha conhecer o trabalho deste grupo. 

  Curitiba e São José dos Pinhais - PR          4ª igreja - Jd. Del Rey 

                Foz do Iguaçu - PR                      Seminaristas Londrina 

ENCONTRO DE PASTORES E LÍDERES DA REGIÃO SUL - 1 A 3 DE MAIO 

Campo Grande e Bonito - MS                     4ª igreja - Jd. Del Rey 

http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/


 
 

 
 

 

 

MINHA MÃE NÃO ME ENTENDE! 
 

 O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o 
deu à luz. Pv 17:25  

 

Nesta semana nós teremos o dia das mães, e domin-
go as redes sociais estarão lotadas de homenagens para elas, 

desde as mais bem elaboradas até aquelas apenas lembradas. 
No dia das mães é assim... mas e no resto do ano? Será que 
você é um daqueles que falam “Minha mãe não me enten-
de!”. 

Se você for menino, provavelmente as diferenças que 
você tem com ela é por causa dessa diferença de gênero, ela 
tem necessidades emocionais diferentes das nossas, enquanto 
ela é mais sensível, gosta de conversar, desabafar, carinhos, 
nós não somos assim e não precisamos disso tanto quanto ela. 
Agora, se você é menina, você é provavelmente muito parecida 
com sua mãe, e então as necessidades emocionais de vocês e 

suas personalidades são tão parecidas que vocês vivem en-
trando em conflito. Ainda mais se as duas estiverem em mo-
mentos de estresse juntas. 

De um jeito ou de outro, parece que ela não te enten-
de. E não quero dizer num tom meio romântico e te falar que 
ela te entende, que isso ou aquilo. Somos de gerações diferen-
tes de nossas mães, somos inundados com mais informações 
[superficiais] que ela, estamos em épocas diferentes e passa-
mos por experiências diferentes. Porém, foi Deus quem colocou 
vocês na mesma família, e Deus tem um propósito de exaltar o 

nome dEle através da vida e do relacionamento de vocês. Rela-
cionamentos cristãos não são baseados em entendermos as 
pessoas, e sim em aceitá-las e amá-las como elas são e isso 
significa que muitas vezes vamos ter que ceder para o relacio-
namento ser saudável. Esse é o amor que vem de Deus, aque-
le amor incondicional e de renúncia, que não busca seus pró-
prios interesses e sim o interesse de Deus e do próximo. Meu 

filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o 
ensino de sua mãe. Provérbios 6:20 

Dito isso, quero convidar você filho, filha para aceitar 
mais a sua mãe, ama-la, honra-la, não só no domingo de Dia 
das mães, mas todo dia. Obedecendo-a, cedendo sua vontade, 
buscando agrada-la como se você fizesse para o próprio Deus, 
não porque sua mãe pode ser comparada a Ele, mas porque 
essa é vontade dEle. E não se esqueça: DEUS TEM UM PRO-
PÓSITO NA SUA FAMÍLIA, mesmo com todas 

as diferenças. Que Deus derrame graça e mise-
ricórdia sobre nossa família! 
 
 
 
 

Vitor de Mattos C. e Souza, 22 anos. Graduando 
do curso de Engenharia Civil na Universidade 
Estadual de Londrina. Membro da Igreja há 11 
anos. 

                  
 

PRESENTES PARA AS MÃES 
                                        Texto escrito por Cathe Laurie 
 

 O que eu quero para o Dia das Mães este ano não é 
muito. Na minha opinião, um buquê de flores perde seu per-
fume no ar, um vestido novo acabará pendurado no armário e 
depois sendo doado, e com isso você pode acabar perdendo 
o que as mães realmente querem. Aqui estão três presentes 
que eu acredito que não serão esquecidos: 
1. Um cartão escrito à mão: Nada de rimas ou frases elabo-
radas e impressas. Em vez disso, um cartão que diga algo 
pessoal e que especifique porque você é grato por sua mãe. 
Aqueles cartões todos feitos à mão são os melhores! 
2. Um longo abraço: É exatamente isso: um longo abraço. 
Vamos tomar a iniciativa! Sentir o coração do seu ilho no seu, 
não tem preço. 
3. Verbalizar seu amor: Olhe-a nos olhos, demore alguns 
instantes, depois sorria e diga: "Eu te amo. Obrigado por ser 
minha mãe." Estes são alguns que eu acredito ser o presente 
perfeito para sua mãe. 
E, finalmente, alguns conselhos para as mães no Dia das 
Mães: 

Se você receber um cartão de Dia das Mães do seu 
filho, eu lhe encorajo a apreciá-lo. Guarde-o em um local se-
guro, onde você possa encontrar anos mais tarde para relê-
lo. Esses cartões serão úteis durante os anos da adolescên-
cia dos seus filhos e certamente terá muito mais valor quando 
eles forem embora formando sua própria família. 

Se você receber um abraço, envolva seus braços em 
torno de seus filhos e não os deixe ir. Segure-os por bastante 
tempo. E se você não receber um abraço deles, abrace-os 
mesmo assim. 
“Lembro-me de abraçar meu filho adolescente Christopher e 
dizer: "Eu sei que você pode não gostar muito de mim agora, 

mas eu nunca vou deixar de te amar!" Anos mais tarde, ele me 

agradeceu por aquelas palavras e abraços.” 

Se você pode ouvir a voz de seus filhos dizendo "Eu te 
amo", escute-a com o coração e deixe essas palavras pene-
trar em você. 

 De todos esses presentes descritos, o maior é o amor e 
o respeito que o filho tem por sua mãe. Fica aí a dica!  

                        FELIZ DIA DAS MÃES.                       
Texto reescrito e adaptado por Rosie Souza 

11 de maio 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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http://www.devocionaisdiarios.com/2012/05/o-que-as-maes-realmente-querem.html

