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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 

 
 

 
 

 

22 - BRUNA DANIELLA SOUZA MATTOS 
25 - JOSÉ MAGALHÃES FILHO 

28 - ELIONE DA SILVA FREITAS 
31 - WELINGTON DE MATTOS COELHO 
 

        

Mais uma vez, o bazar foi um sucesso e muito abençoado, pois os 
irmãos colaboraram ou doando ou trabalhando. A Glaucy agradece 
a todos e avisa que ele ainda continuará por mais alguns finais de 
semana. 

 
 

 

 

 

 

   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 programação da família na chácara; 

-Pelo Ministério Mãos estendidas; 

-Pela MED e MNI. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 20   22/05/2011 

22 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 

 
 

 

A ESPOSA SURDA.... 
 

Um senhor com grandes problemas de comunica-
ção com sua esposa (ela não o ouvia), liga para 
médico para marcar uma consulta. A secretária per-
gunta: 
  - Qual o problema de sua esposa? 
  - Surdez. Não ouve quase nada. 
  - Então o senhor vai fazer o seguinte: antes de 
trazê-la, faz um teste para  facilitar o diagnóstico do 
médico. Sem ela olhar, o senhor, a certa distância, 
fala em tom normal, até perceber a que distância 
ela consegue ouví-lo. E quando vier, diz ao médico 
a que distância o Sr. estava quando ela o ouviu. 
- Certo? 
- Está certo. 
À noite, quando a mulher preparava o jantar, ele 
decidiu fazer o teste. 
Mediu a distância que estava em relação à mulher. 
E pensou: "Estou a 15 metros de distância. Vai ser 
agora" 
- Maria, o que temos para jantar? 
   Silêncio. 
Aproxima-se a 10 metros: 
- Maria, o que temos para jantar? 
  Silêncio. 
Fica a uma distância de 5 metros: 
- Maria, o que temos para jantar? 
  Silêncio. 
Por fim, encosta-se às costas da mulher e volta a 
perguntar: 
- Maria! O que temos para jantar? 
- Frango,  seu surdo... É a quarta vez que eu res-
pondo! 
 

Talvez você tenha achado engraçado este texto, 
mas você já pensou que, muitas vezes em um rela-
cionamento, colocamos os defeitos nos outros, 
quando esses defeitos são nossos? Essa atitude é 
muito cômoda, pois nos imputa de qualquer fra-
casso ou deficiência. Pare e pense!!! 
 

 

Rosie Souza 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

PAIS  QUE  COMUNICAM 
 

 A comunicação entre pais e filhos é uma questão 

importante e ao mesmo tempo delicada. A principal cau-

sa das dificuldades relacionais entre pais e filhos são as 

barreiras que se interpõe na comunicação. É preciso lutar 

para que a criança chegue à adolescência com pelo me-

nos um pouco de afeição e respeito pelos pais, comuni-
cando de maneira suficiente para se entenderem.  

O apóstolo Paulo menciona alguns aspectos da comuni-

cação dentro da família. Em primeiro lugar, o falar so-

mente a verdade. Um dos problemas mais difíceis de se 

corrigir em um relacionamento é a confiança perdida. 

Quando não há verdade no relacionamento, quando há 

desconfiança, quando não se acredita mais no outro, as 

coisas ficam difíceis. Paulo diz: “fale a verdade em a-

mor”. Para manter a confiança do cônjuge e do filho é 

falar somente a verdade em amor. 

  A palavra branda aplaca o furor é o que diz Pro-

vérbios 15:1. Os pais e os filhos podem e devem expres-
sar todo sentimento, todavia com mansidão, com longani-

midade, com misericórdia. A ira não deve existir dentro 

do lar. O lar é um lugar de refúgio, de harmonia, de calor 

humano, de gentileza e de ternura. Todos os lares enfren-

tam problemas. O que diferencia é a maneira como resol-

vem os problemas. Não se deve acumular ressentimentos 

de uns para com outros, pois sem esperar a pessoa colo-

cará tudo para fora numa hora inoportuna, muitas vezes 

sendo violenta não só nas palavras, mas também na ação, 

agredindo ou sendo agredida física e emocionalmente.   

O objetivo é falar de uma comunicação que edifica, que 
produz relacionamentos saudáveis na família e principal-

mente entre pais e filhos. Os pais influenciam em muito 

os filhos na maneira como se comunicam entre si.  

 

Rev. Eloi Moutinho 


