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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 

“Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus” Heb.3.4                                                                 

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 

 
 

15 - ROBERTO SATOSHI NAKAMURA 
16 - CLAUDIA TAKEMI  NAKAMURA 
18 - MARIA JUDITE GARCIA 
19 - ANDRÉ LUIZ STEFANI DO NASCIMENTO 
 

        
 

 
 

 
 

 

Confira mais fotos das mães  
no site da igreja.  

 

 

   Acontecerá no dia 28 de maio na 

4ª Igreja do Nazareno do Jd. Del Rey 

às 15 horas. Convites limitados. 

 Falar com a irmã Nilza. 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL –

ESCOLA DOMINICAL 

MAIO - MÊS DA FAMÍLIIA 

Dia 29/05 - Na chácara Nazarena  

acontecerá o almoço da família. 

 

 

♥ Pela saúde do Pr. Jeomakson; 

♥ Pela junta e pastores da igreja. 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 19   15/05/2011 

15 de maio 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 

 
 
Campanha publicitária do Citibank espalhada 
pela cidade de São Paulo através de Outdoors:  
 

 "Crie filhos em vez de herdeiros." 

 "Dinheiro só chama dinheiro, não chama para um 
cineminha, nem para tomar um sorvete." 

 "Não deixe que o trabalho sobre sua mesa tampe 
a vista da janela." 

 "Não é justo fazer declarações anuais ao Fisco e 
nenhuma para quem você ama." 

 "Para cada almoço de negócios, faça um jantar à 
luz de velas." 

 "Por que as semanas demoram tanto e os anos 
passam tão rapidinho?" 

 "Você pode dar uma festa sem dinheiro. Mas não 
sem amigos." 

 "Quantas reuniões foram mesmo esta semana? 
Reúna os amigos." 

 "Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esque-
ça, vírgulas significam pausas..." 

  ...e quem sabe assim você seja promovido a  
melhor...amigo / pai / mãe / filho / filha / namorada / 
namorado / marido / esposa / irmão / irmã.. etc. - do 
mundo!" 
 

E para terminar: 
"Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para 
ser feliz. Assim, ele saberá o valor das coisas e não 
o seu preço." 
 
"Posso todas as coisas, mas, nem tudo me convém; 
Posso todas as coisas, mas, nem todas me edificam; 
Posso todas as coisas, mas, não me deixarei dominar 

por nenhuma delas." I Cor.10:23 e 6:12 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

Relacionamentos Saudáveis 
  

 

 A vida se move através de relacionamentos. 
Depende de nós e de Deus fazer que eles sejam tão sa-
dios quanto possível. Devemos constantemente precaver
-nos de tomar como coisa garantida os nossos queridos. 
Alguém disse: “seja bondoso para com aqueles que você 
conhece. Se não fossem eles, você seria um estranho 
qualquer!” Negligenciar os nossos amigos íntimos é dar 
atenção a considerações de menos importância. Relacio-
namentos significativos não “acontecem por acaso”; são 
resultado de atenção cuidadosa e constante. A compre-
ensão de que Deus está profundamente interessado nos 
relacionamentos, confere a estes uma perspectiva cristã. 
A relação vertical (Deus-homem) será vivida através de 
relacionamentos horizontais (pessoa-pessoa). Jesus as-
sim afirmou. Ele disse que uma bondade feita a outrem é 
bondade feita a Ele (Mt.25:31-40). Também afirmou que 
se não perdoarmos a outros pelo que nos fizeram, tão 
pouco o Pai perdoará o que tivermos feito contra Ele 
(Mt.6:15). A qualidade do nosso relacionamento com 
Deus pode ser medida pela qualidade das nossas rela-
ções com os outros. Tal como na carta de Paulo aos efé-
sios (cap. 4-6) palavras chaves como: “submeter”, 
“obedecer”, “respeitar”, “amar”, “não provocar”. A palavra 
“outros” necessariamente deve seguir cada uma delas. 
Existe um conjunto de outros termos que dão mais pro-
fundidade aos nossos relacionamentos. Estes termos 
são: “alimentar”, “cuidar”, “honrar”, “suportar”, “bondade”, 
“coração terno e compassivo”, “perdão”. Todas estas 
palavras tem um poder benéfico. Relacionamentos enfer-
mos podem ser curados se as normas divinas forem se-
guidas com seriedade. Que relacionamento falhará, se 
cada pessoa envolvida estiver determinada a alimentar, 
cuidar, e honrar o seu parceiro e além disso, ser pacien-
te, bondosa e perdoadora – em vez de seu amarga, iras-
civa, raivosa, autoritária, rude e maliciosa? Além de rela-
cionamentos de alta qualidade e emocionalmente satisfa-
tórios, existe um resultado final derivado de viver-se com 
outros de acordo com as normas de Deus. Este resultado 
final é a semelhança com Cristo.                    (Extraído) 


