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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento de Oração 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

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. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

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: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

  

 

 
 

 25 - MILTON ROGÉRIO PERES 

25 - JOSÉ MAGALHÃES FILHO 

 
 

 

 

 

 

Participaram representantes da Mary Kay, Racco e  Tuppeware. 

 
 

Próximo Boletim, fotos do jantar das mães organizado pela JNI. 

Observa o teu culto a família e cumpre teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. (Pitágoras) 

 REUNIÃO DOS PROFESSORES 

25/05 às 20h 

A irmã Luzinete convoca todos 

os professores da escola domini-

cal e do culto noturno para a 

reunião. Participem!! 



ORDEM DO CULTO 

 

Informativo  Semanal   Ano XIII     nº 20    20/05/2012 

 

20 de maio de 2012 

 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

 
 

 
 

 
 
 

Um homem morava no 
deserto e tinha quatro 
filhos ainda adolescentes. 
Querendo que seus filhos 
aprendessem a valiosa 
lição da não precipitação 
nos julgamentos, os enviou 
para uma terra onde havia 
muitas árvores. Mas ele os 
enviou em diferentes épo-
cas do ano. O primeiro 
filho foi no inverno, o se-
gundo na primavera, o 
terceiro no verão e o mais novo foi no outono. Quando o últi-
mo deles voltou, o pai os reuniu e pediu que relatassem o que 
tinham visto. O primeiro filho disse que as árvores eram feias, 
meio curvadas, sem nenhum atrativo. O segundo filho discor-
dou e disse que na verdade as árvores eram muito verdes e 
cheias de brotinhos, parecendo ter um bom futuro. O terceiro 
filho disse que eles estavam errados, porque elas estavam 
repletas de flores, com um aroma incrível e uma aparência 
maravilhosa. Já o mais novo discordou de todos e disse que as 
árvores estavam tão cheias de frutos que até se curvavam com 
o peso, passando a imagem de algo cheio de vida e substân-
cia. Aquele pai então explicou aos seus filhos adolescentes que 
todos eles estavam certos. Na verdade eles viram as mesmas 
árvores em diferentes estações daquele mesmo ano. Ele disse 
que não se pode julgar uma árvore ou pessoas por apenas 
uma estação ou uma fase de sua vida. Ele explicou que a es-
sência do que elas são, a alegria, o prazer, o amor, mas tam-
bém as fases aparentemente ruins que vêm daquela vida só 
podem ser medidas no final da jornada quando todas as esta-
ções forem concluídas. Se você desistir quando chegar o 
“inverno”, você vai perder as promessas da primavera, a bele-
za do verão e a plenitude do outono. Não permita que dor de 
apenas uma “estação” destrua a alegria de todas as outras. 
Não julgue a vida por apenas uma fase. Persevere através dos 
caminhos dificultosos, e épocas melhores virão com certeza! 
Viva de forma simples, ame generosamente, importe-se pro-
fundamente, fale educadamente… E deixe o restante com 
Deus! A felicidade mantém você doce. Dores mantêm você 
humano. Quedas te mantêm humilde, sucesso te mantém bri-
lhando, provações te mantêm forte, mas, somente Deus te 
mantém prosseguindo!                        Colaboração de: Jaime Raul 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

SEGREDOS DO RELACIONAMENTO CONJUGAL                                                              

 
“Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar” Há 
definitivamente uma correlação entre sucesso familiar e su-
cesso pessoal. O cultivo de relacionamentos familiares saudá-
veis lança o fundamento para o sucesso futuro. A maior coisa 
que um pai (mãe) pode fazer por seus filhos é amar a mãe 
(pai) deles. Uma boa família nos ajuda a conhecermos nosso 
propósito, desenvolvermos nosso potencial e a desfrutarmos da 
nossa jornada com uma intensidade que seria impossível de 
outra maneira.                                                            
Passos para cultivar uma família saudável                                                                                
1. Expressem apreciação um pelo outro.                                                                                                
A casa é o lugar para onde os membros da família vão quando 
estão cansados de serem legais com as outras pessoas”. Agüen-
tamos tudo no serviço e não agüentamos nada em casa! Em 
todas as pessoas, do berço ao túmulo, há um desejo profundo 
de ser apreciado”. Para cada observação negativa feita a um 
membro da família são necessárias quatro declarações positi-
vas para compensar o dano.                                                                                                                  

 

 

2. Estruturem a vida para passar tempo juntos.                                                                                             
O lar tem se tornado um trevo onde membros da família pas-
sam um pelo outro a caminho de um sem número de lugares e 
atividades”.Temos que ser criativos, nos planejar, examinar e 
fazer nossa agenda para ficarmos juntos!                                                                        

 

 

3. Lide com a crise de maneira positiva                                                                                                
- Ataque o problema, nunca a pessoa. 
- Obtenha todos os fatos. 
- Relacione todas as opções. 
- Escolha a melhor opção. 
- Procure pelos aspectos positivos no problema. 
- Nunca sonegue amor.                                                                                                              

 
 

4. Compartilhe os mesmos valores                                                                                                                
A  sociedade moderna quer impor que os pais não têm o direi-
to e inculcar seus valores em seus filhos. Querem nos fazer 
crer que as crianças devem criar seus próprios valores. Toda-
via, se os pais não fizerem isso, outros farão. 

Rev. Eloi Moutinho 


