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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 

 

  

 
 

28 - ELIONE DA SILVA FREITAS 

29 - FÁTIMA CARNELOS ZANGIROLANI 
31 - WELINGTON DE MATTOS COELHO 

 
 

 

 

 

 

A juventude organizou uma homenagem especial para as mães da 
igreja no dia 12 . Após o culto foi servido um delicioso estrogonofe 

feito pelo Daniel. Esteve presentes 42 mães. 

"Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração." John Bunyan (1628-1688) 

  COMUNHÃO E PÃO 
Próximo domingo  - 8 horas 

Traga a sua família e venha comparti-

lhar do seu café da manhã com os 

irmãos. 

 

No dia 29 de maio (terça-feira) às 

20h acontecerá a reunião de mu-

lheres na casa da irmã Fátima.  

Participe levando um prato de sal-

gados ou doce.  

Endereço: Rua Maria Júlia Marroni, 38 - Jd. Monte 

Carlo. 
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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 

 
 
 

 

 
Portanto, cada um de 
vocês deve abandonar 

a mentira e falar a 

verdade ao seu próxi-

mo, pois todos somos 
membros de um mes-

mo corpo (Efésios 

4:25) e vivam em a-
mor, como também 

Cristo nos amou e se 

entregou por nós co-

mo oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus (Efésios 5:2).  

 
Vivemos na era da comunicação: rádio, TV, telefone, com-
putador, internet… E a cada dia que passa o mundo se faz 
menor, pois a facilidade na comunicação divulga rapidamen-
te comportamentos e acontecimentos dos vários povos, 
reduzindo as distâncias e aproximando as pessoas. Um 
episódio ocorrido em qualquer parte do mundo corta o espa-
ço e o tempo em segundos ou instantaneamente, via satéli-
te. 
 
Porém, é lamentável perceber que o desenvolvimento que 
tanto facilita a vida moderna não foi capaz de reduzir as 
constantes reclamações quanto à comunicação inter-
pessoal. Na vida de cada dia, a correria, o cansaço, a TV, 
os atritos, etc, roubam a possibilidade da comunicação tão 
necessária ao relacionamento familiar, e, infelizmente, as 
pessoas vão se tornando estranhas mesmo residindo sob 
um mesmo teto. Como este problema afeta a vivência famili-
ar? Quais as possíveis implicações e interferências na co-
municação na família? Dizem que “roupa suja se lava em 
casa”. Como fazer isto? 
 
LIÇÕES PRÁTICAS 
Todo mundo tem uma experiência que merece ser comparti-
lhada com outrem” – eis um princípio simples das relações 
humanas. De fato, não somos ilhas. E precisamos nos rela-
cionar uns com os outros. Em Gênesis 2.18, aprende-se 
que Deus criou o homem e a mulher para um compartilhar 
constante. Em casa, junto aos que convivem conosco, o 
desafio da comunicação se reveste de um sentido bastante 
profundo. Cada família tem as suas distinções e peculiarida-
des. Portanto, não há fórmulas mágicas, nem receitas pron-
tas quanto à comunicação familiar. Ousamos, no entanto, 
levantar algumas ideias para a discussão e amadurecimento 
deste empolgante tema que diz respeito à comunicação 
familiar.                                      
 
                                 Continua no próximo boletim... 
 

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

 

       Adotados na Família de Deus  

"[...] mas receberam o Espírito que os adota co-
mo filhos, por meio do qual clamamos: 'Aba, 

Pai'" (Romanos 8:15) 

 Quando eu estava em Israel há alguns anos, vi 
um menino israelense perseguindo seu pai, gritando: 
"Abba! Abba! Abba!" Eu sabia o que aquilo significava. 
Era o mesmo que se ver uma criança de nosso país per-
seguindo seu pai dizendo: "Papai! Papai! Papai!". 
"Abba" é uma palavra hebraica que fala de afeto e inti-
midade entre um pai e uma criança. Deus não apenas 
nos perdoou, justificou e nos deu livre acesso à Sua pre-
sença. Ele também nos adotou em Sua família. A Bíblia 
nos diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, 
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido de-
baixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, 
para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque 
vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho 
aos seus corações, o qual clama: "Aba, Pai". Assim, 
você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, 
Deus também o tornou herdeiro. (Gálatas 4:4-7)  

 Eu posso temer a um Deus que tem o poder e o 
desejo de me perdoar e colocar a Sua justiça na minha 
conta. Mas na nossa adoção Deus vai mais além. Ele 
diz: "Não fique aí parado me temendo, venha para perto 
de mim." A adoção fala de uma relação estreita. Deus 
diz: "Eu quero você como meu filho. Eu quero você co-
mo minha filha." É incrível pensar em aproximar-se do 
Deus Todo-Poderoso dizendo: "Abba". Mas veja, Deus 
diz: "Eu quero que você chegue perto.” E a partir de 
agora, você tem um novo relacionamento. Você é parte 
da família de Deus para sempre, por causa de sua fé em 
Jesus Cristo. 

Extraído 

http://www.devocionaisdiarios.com/2012/01/adotados-na-familia-de-deus.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/15
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/4

