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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 

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 

1.Não namore por lazer: O cristão consciente de-
ve encarar o namoro como uma etapa importante e 
básica para um relacionamento duradouro e feliz. 

 

 

2.Não se prenda em um jugo desigual (II Co 
6:14-18): iniciar um namoro com alguém que não 
tem temor a Deus e não é uma nova criatura pode 
resultar em um casamento equivocado. 
 

 

3.Imponha limites no relacionamento: o namoro 
cristão precisa ter limites nas carícias e isso nos leva 
ao próximo mandamento. 
 

 

4.Diga não ao sexo: Deus criou o sexo para ser 
praticado entre duas pessoas que se amam e têm 
entre si um compromisso permanente.  
 

 

5.Promova o diálogo e a comunicação: conver-
sar é essencial, estabeleça uma comunicação cons-
tante, franca e direta. 
 

 

6.Cultive o romantismo: a convivência a dois deve 
ser marcada por gentileza, cordialidade e romantis-
mo.  
 

 

7.Mantenha a dignidade e o respeito: o namoro 
equilibrado tem um tratamento recíproco de digni-
dade, respeito e valorização. 
 

 

8.Pratique a fidelidade: infidelidade no namoro 
leva à infidelidade no casamento.  
 

 

9.Assuma publicamente seu relacionamento: 
uma pessoa madura e coerente não deve lutar con-
tra seus sentimentos ou escondê-los. 
 

 

10.Forme um triângulo amoroso: namoro real-
mente cristão só é bom a três: o casal e Deus. Ele 
deve ser o centro e o objetivo do namoro. 
 

Deixe Deus orientar e consolidar seu namoro. 
Viva integralmente as bênçãos que Deus tem 
para você através do namoro. E seja feliz. 
  

 

 

 

Nos dias 18 e 19/06 acontecerá uma pro-

gramação especial em  comemoração ao 

aniversário da Igreja. Participe!! 

 

Projeto JNI 
Os jovens estão trabalhando com promo-

ções ao final do culto para arrecadação de 

fundos para a viagem até  

 Serra Negra-SP no Congresso Nacional.  
 

C O L A B O R E  !! 

 

 

-Pela programação do mês de junho; 

-Pela viagem dos jovens ao Congresso. 

CHÁ PARA MULHERES - II IGREJA 

Tema: Minha sábia escolha (Rute 1:16) 
No dia 25 de junho às 15 horas acontece-

rá na Segunda Igreja o chá para mulheres.  

Participe levando um prato de salgado e uma convidada. 

 

 

14 - VITOR DE M. CASTRO E SOUZA 

CONVITE  

A irmã Nilza convida todas mulheres que gostam de cantar para 
participarem de um ensaio que acontecerá nos dias 14 e 21 de 

junho (terça-feira) para apresentação no chá para mulheres. 

    Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. I Coríntios 13:13                                                                            

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13/13+


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 23   12/06/2011 

12 de junho de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

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 

 
 

 
 

A ARANHA      
              

Uma vez um homem estava sendo perseguido por 
vários malfeitores que queriam matá-lo. O ho-
mem, correndo, virou em um atalho que saía da 
estrada e entrava pelo meio do mato e, no deses-
pero, elevou uma oração a Deus da seguinte ma-
neira: - "Deus Todo Poderoso fazei com que dois 
anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha 
para que os bandidos não me matem!!!" Nesse 
momento escutou que os homens se aproximavam 
da trilha onde ele se escondia e viu que na entra-
da da trilha apareceu 
uma minúscula aranha. 
Ela começou a tecer u-
ma teia na entrada da 
trilha. O homem se pôs 
a fazer outra oração, 
cada vez mais angustia-
do: - "Senhor, eu vos 
pedi anjos, não uma 
aranha." - "Senhor, por favor, com tua mão pode-
rosa coloca um muro forte na entrada desta trilha, 
para que os homens não possam entrar e me ma-
tar..." Abriu os olhos esperando ver um muro ta-
pando a entrada e viu apenas a aranha tecendo a 
teia. Estavam os malfeitores entrando na trilha, na 
qual ele se encontrava esperando apenas a morte. 
Quando passaram em frente da trilha o homem 
escutou: - "Vamos, entremos nesta trilha!" - "Não, 
não está vendo que tem até teia de aranha!? Nada 
entrou por aqui. Continuemos procurando nas pró-
ximas trilhas." 

Fé é crer no que não se vê, é perseverar  

diante do impossível. 
 

Às vezes pedimos muros para estarmos se-
guros, mas Deus pede que tenhamos confi-
ança n'Ele para deixar que sua glória se ma-
nifeste e faça algo como uma teia, que nos 
dá a mesma proteção de uma muralha!!! 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

 
 

O SIGNIFICADO DO PENTECOSTES 

 

 
 

 

 É uma palavra que vem do grego e significa 

"qüinquagésimo". É o 50° dia depois da Páscoa. É a solenidade 

da vinda do Espírito Santo. Antes de ser uma festa dos cristãos, 

Pentecostes foi festa dos judeus, e sua origem se perde nas som-

bras do passado. Antes de se chamar assim, tinha outros nomes, 

e era uma festa agrícola. Em Êxodo 23:14-17 é chamada de 

festa da Colheita, a festa dos primeiros feixes de trigo colhidos. 

Em Êxodo 34:22 é chamada de festa das Semanas.  Com o tem-

po, ela perdeu sua ligação com a vida dos agricultores, recebeu 

o nome grego de Pentecostes e se tomou festa cívico-religiosa. 

No tempo de Jesus, celebrada 50 dias apos a Páscoa, ela recor-

dava a dia em que no Monte Sinai, Deus entregou as tábuas da 

Lei a Moisés. Os Atos dos Apóstolos fazem coincidir a vinda 

do Espírito Santo com a festa judaica de Pentecostes.  O episo-

dio de Pentecostes é narrado por Lucas em Atos 2:1-11. Na fala 

depois de terem recebido o Espírito Santo, Pedro cita o profeta 

Joel, que previa a descida do Espírito sobre todas as pessoas: 

"Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito 

sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês vão profeti-

zar, os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. E, naque-

les dias, derramarei o meu Espírito também sobre meus servos e 

servas, e eles profetizarão" (Ats. 2:17-18; veja Joel 2:28-

30). Tal experiência é chamada de Batismo no Espírito Santo. 

Isso tem ocorrido durante toda a história do cristianismo, sendo 

enfatizado, especialmente, em meados do século XX com o 

surgimento das primeiras Igrejas Protestantes Pentecostais, as 

quais enfatizam os dons do Espírito. 

Pr. Eloi Moutinho 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Batismo_no_Esp%C3%ADrito_Santo

