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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    

 “...a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus."  Filip. 4.7 

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 

 

    

 Distrito Londrina 
13 a 15 de novembro 
Acampamento Shalon 

    

Valor: R$110,00.   
Inscrições: (43)9921-9339 –Júlio ou  

pelo email: juliocesareuro@hotmail.com     
http://homensdehonra-londrina.blogspot.com/    
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SEXTASEXTASEXTASEXTA----FEIRA FEIRA FEIRA FEIRA EEEE    SÁBADOSÁBADOSÁBADOSÁBADO 

ABERTURA OFICIAL ÀS 19H 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO BLOG DO  

CONGRESSO: 
 mulheresregiaosuldobrasil.blogspot.com 

 

ACONTECERÁ 
 

05 e 06/1105 e 06/1105 e 06/1105 e 06/11    
 

VENHA  
PARTICIPAR!! 

 

 

 
 

19- ELZA G. DA SILVA 
21- JOSÉ CARLOS RODRIGUES 
24- MARILDA T. LOPES GASPARINO 
24- CAMILLA FERNANDA DUARTE 

  ♥ Pelos  congressos de mulheres, homens e JNI; 
  ♥ Pelo culto de oração na sexta-feira; 
  ♥ Pelas famílias da igreja; 
  ♥ Pelos visitantes . 

Fotos de Kamilla Mattos e Rosie Souza 

 

 

ESTENDA SUAS MÃOS                     
Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a 

seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu 
coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?” (I - João 3.17) 



 
 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 42  17/10/2010 

17   de  outubro   de   2010 
Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:  Fabiano  Nakanishi 
3.  Oração:  Daniel de Mattos 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração: Pr. Jeomakson 
6. Boas vindas:  Pr. Gilialdo 
7. Especiais 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

CURIOSIDADES BÍBLICAS 

Para estimular a leitura da bíblia, estamos 
lançando o desafio bíblico.  Será no livro de 
gênesis que você encontrará as respostas do 
primeiro desafio. 

1- Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e 
quais eram os nomes das esposas? 
2- Quem foi o pai dos que habitam em tendas e 
possuem gado? 
3- Quem foi o pai de todos os que tocam harpa e 
flauta? 
4- Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? 
5- Qual é a única mulher cuja idade é mencionada 
na Bíblia? 
6- Onde lemos na Bíblia de camelos se 
ajoelhando? 
7- Quais os nomes dos filhos de Abraão? 

Resposta no próximo boletim  

ARTE COM AMOR 

PRENDEDORES COLORIDOS 
Material necessário: 
- pregadores de madeira 
- tinta látex branca 
- tinta acrílica de várias cores 
- tinta relevo 
- pano, lápis e pincéis 
 
Modo de fazer: 
Comece soltando as duas partes do pregador, com cuidado.  
Fazer a pintura com a tinta acrílica da cor que você escolher.  
Misture com a tinta látex branca até chegar num tom mais 
clarinho e pinte as duas partes de madeira do pregador. 
Deixe secar bem e monte de novo o pregador. Com um lápis 
faça o desenho que quiser. Com a látex branca, faça o 
contorno. Para isso, use um pincel bem fininho. Outra opção 
de pintura é fazer pontinhos em alto relevo, aplicando a tinta 
relevo direto sobre o pregador, sem usar o pincel. Você pode 
também desenhar as figuras com lápis e preencher com 
tinta acrílica colorida.  

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

 

APRENDEI DE MIM 

 
 

 Jesus ensinou de forma singular. Apesar de não ter 
escrito nenhum livro, seus ensinos estão bem gravados 
através dos séculos. Ele ensinou por parábolas, por 
discursos, mas principalmente com sua vida e exemplo. 
Jamais alguém falou como ele. O que torna os ensinos de 
Cristo tão importantes?   
 

Ensinou aos corações. A profundidade do ensino de Jesus 
é que ele conseguiu falar aos corações e não somente ao 
intelecto. Há muito conhecimento entre os homens, contudo, 
a parte espiritual do homem sem Deus está morta e inativa. 
Os ensinos de Cristo eram direcionados ao coração humano 
e capazes de fazê-lo reviver, de dar vida espiritual. 
 

Ensinou sobre o pecado. O pecado é com certeza o maior 
problema do ser humano. Toda espécie de mal tem se 
multiplicado na sociedade pelo pecado, sendo o pior deles a 
morte. Jesus rejeitou com insistência o pecado que é a causa 
do nosso problema espiritual e não somente tentou tratar dos 
efeitos. 
  
Ensinou com amor. O amor foi central na obra que realizou. 
Ensinou-nos a amar aos inimigos e perdoar aos que nos 
ofendem. Aquele que ama torna-se conhecido não somente 
pelo que faz, mas pela forma que faz. O amor fluia de seu 
coração de modo espontâneo porque faz parte de sua 
natureza. Ninguém nos amou mais do que ele. A maior prova 
do seu amor e dedicação por nós foi o preço que ele pagou 
sofrendo e morrendo por nós na cruz. Nela ele tomou sobre 
si o terrível preço dos nossos pecados, mesmo sem nunca 
haver cometido pecado. Ele se fez pecado por nós e deu sua 
vida em nosso lugar. Sem derramamento de sangue não há 
remissão de pecados. Ele entregou-se voluntariamente para 
cobrir as nossas iniqüidades de forma completa. Chamou-
nos ao arrependimento, que é uma completa mudança de 
atitude com relação ao pecado, implica reconhecimento do 
pecado, confissão, tristeza e abandono dos mesmos. A 
salvação só é possível quando nos arrependemos e cremos 
em Cristo. Então acontece um verdadeiro aprendizado na 
mente e no coração.  

Pastor André 
Igreja do Nazareno de Campinas 

 

“Nunca oro suplicando cargas mais leves, mas 
ombros mais fortes”. Phillips Brooks 


