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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    

Isaías, 44:3 - “Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes.” 

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 

 

20 - CRISLIANY APARECIDA PINTO 
        FERNANDO AUGUSTO DA SILVA 
21 - MÔNICA THEREZINHA PINHEIRO 
        LARA C. CREMASCO FERTONANI 
22 - EDINA PONTOMO GUIMARÃES 
24– EDUARDO VINÍCIOS ANTUNES 

    
 
 

         ♥ Pelo culto da primavera e de missões; 
  ♥ Pelas eleições em outubro; 
  ♥ Pelos congressos: Mulheres, Homens e JNI. 

MISSÕES NA EUROPAMISSÕES NA EUROPAMISSÕES NA EUROPAMISSÕES NA EUROPA    
COM  A MISSIONÁRIA CARMINHACOM  A MISSIONÁRIA CARMINHACOM  A MISSIONÁRIA CARMINHACOM  A MISSIONÁRIA CARMINHA    

Neste dia serão recolhidos os cofrinhos que Neste dia serão recolhidos os cofrinhos que Neste dia serão recolhidos os cofrinhos que Neste dia serão recolhidos os cofrinhos que 
foram distribuídos nos foram distribuídos nos foram distribuídos nos foram distribuídos nos     

cultos anteriores.  Oferte com  um coração cultos anteriores.  Oferte com  um coração cultos anteriores.  Oferte com  um coração cultos anteriores.  Oferte com  um coração     
missionáriomissionáriomissionáriomissionário    

 

    OS ENVELOPES DE OFERTA OS ENVELOPES DE OFERTA OS ENVELOPES DE OFERTA OS ENVELOPES DE OFERTA     
PARA O MINISTÉRIO DE MULHERESPARA O MINISTÉRIO DE MULHERESPARA O MINISTÉRIO DE MULHERESPARA O MINISTÉRIO DE MULHERES    

PODEM SER ENTREGUES PODEM SER ENTREGUES PODEM SER ENTREGUES PODEM SER ENTREGUES     
A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS. A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS. A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS. A QUALQUER MOMENTO NOS CULTOS.     

Chegada da Primavera: dia 23 de setembro às 00h09 min e 
terá a duração de 89 dias. 
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ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 378  19/09/2010 

19 de setembro de  2010 
1.  Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:  Júlia Rodrigues 
3.  Oração:  Daniel de Mattos 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração: Pr. Israel 
6. Boas vindas:  Pr. Eloi Moutinho 
7. Especiais 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

    

Quantas horas por semana nossos filhosQuantas horas por semana nossos filhosQuantas horas por semana nossos filhosQuantas horas por semana nossos filhos    
    ficam assistindo televisão?ficam assistindo televisão?ficam assistindo televisão?ficam assistindo televisão?    

 
Você sabia que o excesso de TV pode prejudicar o 

desenvolvimento intelectual e social? Como fazer para seus 
filhos usarem adequadamente a TV? Como obter o máximo 

benefício desse poderoso meio de comunicação com o 
mínimo de risco? Veja a seguir algumas dicas sobre o 

assunto. 
 
 

Conselhos básicos para o uso sábio da Conselhos básicos para o uso sábio da Conselhos básicos para o uso sábio da Conselhos básicos para o uso sábio da 
televisãotelevisãotelevisãotelevisão    
 

1. Estabeleça limites sensatos quanto a horário e tipo de 
programa. Dependendo da idade, seu filho pode participar 
desta decisão.  
 
 

2. Mantenha os limites estabelecidos. Ao se abrir alguma 
exceção, deve ficar claro que as regras não mudaram.  
3. Evite ligar a TV nas seguintes situações: durante as 
refeições (para poderem ter um contato familiar neste 
momento), quando outras crianças vierem brincar e em 
reuniões familiares.  
4. Assista a TV junto com seus filhos. Isto permite uma troca 
de idéias e valores.  
5. Discuta os programas assistidos, auxiliando assim o 
desenvolvimento do senso crítico de seu filho.  
6. Não use a TV para substituir sua presença nem para 
subornar.  
7. Não use a TV como "calmante" para seu filho. Com esta 
atitude a criança perde a chance de aprender a lidar com os 
altos e baixos da vida.  

8. Dê o 
exemplo a 

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

    

.É tempo de florescer!!É tempo de florescer!!É tempo de florescer!!É tempo de florescer!!    
“Eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi; 
aparecem as flores na terra, chegou o tempo de 
cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em 
nossa terra.” (Cantares 2:11,12) 

Tudo tem o seu tempo determinado, diz o 
pregador. E há tempo para todo o propósito 
debaixo do céu. Neste mês, entraremos numa 
nova estação, num novo tempo! O inverno passou; 
tempo de frio, chuvas, janelas fechadas e roupas 
quentes. É o anúncio da chegada da primavera. 
Tempo das plantas romperem em flores. Tempo de 
ouvir os pássaros, de céu claro, enfim de vida 
nova. É um tempo novo, chegando como parte do 
propósito maior de Deus. É a soberania Dele 
mantendo o equilíbrio no firmamento que anuncia 
as obras de Suas mãos. A harmonia da criação 
proclama aos quatro ventos a glória do Deus 
eterno! Se o Senhor rege o universo das coisas 
criadas com tanto amor e tão precisa habilidade, o 
que Ele não faria por nós, criados segundo a Sua 
imagem e semelhança? Ao enviar Jesus ao nosso 
encontro, o Pai Celeste inaugurou um novo tempo. 
O inverno já passou. É tempo de recebermos o 
novo de Deus. É tempo de experimentarmos 
coisas novas. Crescermos na palavra. Estarmos 
arraigados em amor e devemos proclamar ao 
mundo que Jesus é o novo tempo de Deus para 
todos nós. A primavera está chegando! É tempo de 
florescer e assim como Deus nos fala através da 
criação, que Ele possa falar aos outros através de 
nós também. É chegada uma nova estação. É 
chegado o nosso tempo de florescer exalando o 
bom perfume de Cristo!  

“Se não houver frutos valeu a beleza das flores. 
Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. 

Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. “ 


