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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião 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) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

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 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

“É só passando pelo rigor do inverno que se vê o florescer na primavera. "  

 
 

 

30 - ALEXANDRE SILVA SOLO 
01 - VIVIAN CHRISTINI DE MATTOS M. MOUTINHO 
01 - DÉBORA ELOISA A. MOUTINHO FERNANDES 
02 - CLOVIS AUGUSTO SALGADO 

Falando um pouquinho sobre o assunto... 
 

 Quem já não ouviu falar em displasia, cistos, nódulos? A 
minha história começou quando fui diagnosticada com displasia ma-
mária. Há mais de 10 anos tenho feito o controle destes “cistos”. Em-
bora ainda seja um termo usado frequentemente, foi substituído por 
“alterações funcionais benignas da mama”.  
 Em 2008, o meu médico Dr. Walter Sobrinho solicitou uma 
punção. A técnica consiste na retirada de pequena porção de tecido 
por aspiração através de uma agulha fina para biópsia. Foi um tempo 
de angústia e de sofrimento por não saber o que viria com o diagnósti-
co, mas Deus na sua misericórdia não permitiu que fosse nada sério. 
 Eu não tenho nenhum diagnóstico de câncer, apenas faço a 
prevenção e esta se consiste em consultas e exames com oncologista 
de 6 em 6 meses. Apenas quem passa por isso sabe do que estou 
falando. Embora a minha experiência é apenas de um cuidado maior, 
eu vejo este tema de suma importância na vida das mulheres. Todos 
sabemos que a incidência de câncer de mama é alta. Uma a cada  8 a 
10 mulheres desenvolverá a doença no decorrer da vida. Essa possi-
bilidade se torna maior, inclusive nos homens, em famílias portadoras 
de mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. Nem todos os familiares 
herdam a mutação genética. No entanto, as mulheres que a herdaram 
têm maior possibilidade de desenvolver câncer de mama e/ou de 
ovário. Neste caso o cuidado tem que ser redobrado.  
 Resumindo... O mais importante é ter fé e encarar de frente 

os receios, pois aquela que confia nos Médicos dos 
médicos enfrenta todos os problemas com a cabeça 
erguida como tenho feito todos estes anos e isso é 
para honra e glória do Senhor. 
_____________________________________________ 
Rosirene T. de Mattos Souza, 49 anos. Formada em 
Pedagogia e pós graduação em Pedagogia Empresarial 
pela UNOPAR. Professora de Educação Infantil da Pre-
feitura de Londrina. Membro desta igreja há 23 anos. 

27 de julho a 2 de agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Somos Nasrani - Ů 

 "Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 

perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por 

minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso 

galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas 

que foram antes de vós." (Mateus 5:11-12) 

Na última semana, o grupo terrorista ISIS (Estado 
Islâmico no Iraque e Síria) impôs aos cristãos de Mossul ou a 
conversão, ou propina, ou mor-
te para quem desejasse perma-
necer na cidade.  

Para "facilitar" este 
trabalho sujo, picharam nas 
casas cristãs o símbolo mostra-
do acima, que é a letra "N" em 
árabe. É o símbolo utilizado 
para designar os NASRANI, ou 
Nazarenos, um "apelido" para 
os cristãos. 

Como forma de protes-
to mundial para que esta notícia 
não ficasse ofuscada pela mídia internacional, pessoas do 
mundo inteiro estão trocando a foto de seus perfis nas redes 
sociais e fazendo manifestações pelas ruas utilizando este 
símbolo.  

Tal forma de humilhação é muito semelhante ao que 
fizeram com judeus alemães durante o regime nazista, obri-
gando-os a utilizar um pedaço de tecido com a Estrela de 
David com a inscrição "JUDE" (judeu). 

Talvez mudar a foto dos perfis não mude a situação 
dos cristãos iraquianos e sírios, mas ao menos informa ao 
mundo e mantém em alerta até que se resolva.  

Enquanto isto não acontece, deve-se lembrar que 
todos os cristãos são nazarenos, Nasrani. A dor de nossos 
irmãos no Iraque é também nossa dor, por isto, convido ao 
leitor que também se envolva nesta causa. 

 
                           Enviado por: Vitor de Mattos Souza 

27 de julho de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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No dia 25 de julho aconteceu a reunião das mulheres na 
residência da Cida Camargo. As mulheres presentes pude-
ram saborear uma deliciosa quirela feita pela anfitriã após a 
ministração da palavra.                                                                                                                                                                           Fotos: Rosie Mattos  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2014/07/140721_video_cristaos_mosul_fl.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2014/07/140721_video_cristaos_mosul_fl.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2014/07/140721_video_cristaos_mosul_fl.shtml

