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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 

    

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 
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Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 
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Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Weligton M. Coelho 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Elione Freitas 
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Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vânia Matos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 - SUELI ROSANA PETRONÍLIO 
 
 

15 - ROBERTO SATOSHI NAKAMURA 

16 - CLAUDIA TAKEMI KUMAGAI NAKAMURA 

18 - MARIA JUDITE CARDOSO GARCIA 

14 a 20 de maio 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 

No dia 5 de maio foi realizado o jantar para mulheres e teve 

uma boa participação das irmãs. Confira as fotos... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFABETO DAS MÃES 

 

AME seu filho para ser amada por ele. 

BENDIGA a Deus por tudo que dele recebeu. 

CREIA na sublime missão que Deus lhe confiou. 

DISPONHA-SE a ajudar seus filhos com bons conselhos. 

EDUQUE não só com palavras, mas com o bom exemplo. 

FAÇA com amor o dever de cada dia. 

GARANTA, cada vez mais, um Mundo Melhor para seus 

filhos. 

HOJE leia a Bíblia com atenção e esperança. 

INSPIRE seus filhos a praticar as virtudes. 

JUSTIFIQUE seu casamento, amando ainda mais seu 

esposo. 

LEMBRE-SE de orar e ensinar os filhos a conversar cpm 

Deus. 

MANTENHA-SE firme nos ensinamentos de Cristo. 

NÃO se iluda com as coisas mundanas. 

ÓDIO e inveja, mantenha-os longe de seu coração. 

PENSE que amanhã será 

melhor, se hoje você viver 

bem. 

QUEIRA o bem, sem escolher 

a quem. 

REFLITA… para acertar. 

SORRIA diante dos proble-

mas. 

TIRE os maus costumes de 

seus filhos. 

USE as mãos maternas, somente para acariciar e não 

para bater. 

VENÇA as dificuldades pela fé e pelo otimismo. 

 
 

      Uma Palavra aos Filhos 

"Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida lon-
ga na terra que o Senhor teu Deus te dá." (Êxodo 

20:12) 
 
 O quinto dos 10 Mandamentos lida com a 
questão da família, mas em sua essência nos dá os 
fundamentos de como devemos tratar nossos compa-
nheiros. A família provê força para um país. Já foi dito 
que uma família pode viver sem uma nação, mas uma 
nação não pode viver sem uma família. 
 Em Efésios 6:1, o apóstolo Paulo diz: "Filhos, 
obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo." 
Por que as crianças deveriam obedecer seus pais? 
Porque esta é a coisa certa a fazer. Deus diz que isso 
é o certo. E isso é tudo o que você deve saber. É mais 
ou menos quando uma criança pergunta: "Mãe, por 
que eu tenho que fazer isso?" E a mãe responde: 
"Porque eu lhe pedi." 
Então a criança indaga: "Mas eu não entendo..." 
 E a mãe: "Eu sei. Um dia você irá entender. 
Por enquanto, simplesmente faça porque eu pedi." 
 O certo e o errado não estão baseados no que 
pensamos ou em algum consenso do que os outros 
pensam a respeito. Algo é certo porque Deus diz que 
é. Alguma coisa é boa porque Deus diz que é boa. 
Nem é preciso dizer que isso vai contra a cultura atual. 
Temos ouvido mais sobre os direitos das crianças do 
que as responsabilidades que elas têm. Não apenas se 
espera que crianças tenham atitudes rebeldes. Elas 
inclusive são encorajadas para isso. Entretanto, essa 
não é a ordem de Deus. 
 Há uma dupla promessa associada à obediên-
cia aos pais: primeiro, que será bom para você, o que 
traz qualidade de vida. Segundo, que você poderá ter 
uma vida mais longa na terra, o que traz quantidade de 
vida. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2011/05/uma-palavras-aos-filhos.html

