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S  E  M  A  N  A  L 

 Sexta: 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. 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    

                     “ Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” I João 5:12 

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 

 
 
 

 

    
 

 
30/08 - ANA LETÍCIA MOUTINHO EVANGELISTA 
 
01/09 - JOSEFINA SANTOS MARTINS 
              FABIANO NAKANISHI 

   ♥ Pelo  Congresso das mulheres, dos  homens e da 
juventude; 
  ♥ Pela juventude e adolescentes; 
  ♥ Pelos ministérios da igreja. 

R O U P A S  F E M I N I N A S ,  M A S C U L I N A S  E  I N F A N T I S  
DE C ORA ÇÃ O E  UTE NS ÍLI OS DO MÉ ST IC OS,  CA L ÇA DO ,  
A CE SS ÓRI O S,  BI JO UX. . .E  M UITA S  OU TRAS N OV I DA DE S .  

NÃO PERCAM!!!!  
DIA 11/09—SÁBADO A PARTIR DÀS 14h  

N o sa lã o da I gr ej a d o N az a re no  
A cei t a-s e  d oa ç ões  

No dia 21 de agosto, aconteceu mais uma noite de louvor e No dia 21 de agosto, aconteceu mais uma noite de louvor e No dia 21 de agosto, aconteceu mais uma noite de louvor e No dia 21 de agosto, aconteceu mais uma noite de louvor e 
adoração para a juventude e adolescentes. Foi a noite de Adoração adoração para a juventude e adolescentes. Foi a noite de Adoração adoração para a juventude e adolescentes. Foi a noite de Adoração adoração para a juventude e adolescentes. Foi a noite de Adoração 
supresa organizada pelo Pr.Gilialdo. Confira as fotos...supresa organizada pelo Pr.Gilialdo. Confira as fotos...supresa organizada pelo Pr.Gilialdo. Confira as fotos...supresa organizada pelo Pr.Gilialdo. Confira as fotos...    

 

 
ACONTECE ÀS TERÇA-FEIRA — 20 h 

UM CULTO TOTALMENTE FEITO POR MULHERES PARA AS 
MULHERES 



 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 35   29/08/2010 

29 de agosto de  2010 
1.  Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:  Sheila 
3.  Oração:  Mário 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração: Rev. Israel de Castro e Souza 
6. Boas vindas:  Pr. Jeomakson 
7. Especiais:  
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Elói Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

10 mandamentos para 
paz na família 

 
 

1-Tenha fé e viva a Palavra de Deus, amando o amando o amando o amando o 
PróximoPróximoPróximoPróximo como a si mesmo; 

2-AmeAmeAmeAme----sesesese, confie em si mesmo, em sua família e ajude 
a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor; 

3-Reserve momentos para brincar e se divertir com 
sua família, pois a criança aprende brincandocriança aprende brincandocriança aprende brincandocriança aprende brincando e a 
diversão aproxima as pessoas; 

4-Eduque seu filho através da conversa, do carinho e através da conversa, do carinho e através da conversa, do carinho e através da conversa, do carinho e 
do apoiodo apoiodo apoiodo apoio e tome cuidado: quem bate para ensinar está 
ensinando a bater; 

5-Participe com sua famíliaParticipe com sua famíliaParticipe com sua famíliaParticipe com sua família da vida da comunidade, 
evitando as más companhias e diversões que 
incentivam a violência; 

6-Procure resolver os problemas com calma e aprenda 
com as situações difíceis, buscando em tudo o seu buscando em tudo o seu buscando em tudo o seu buscando em tudo o seu 
lado positivolado positivolado positivolado positivo;    

7777----Partilhe seus sentimentosPartilhe seus sentimentosPartilhe seus sentimentosPartilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo 
o que você é e ouvindo o que os outros têm a dizer;    

8-Respeite as pessoas que pensam diferente de você, 
pois as diferenças    são uma verdadeira riqueza para são uma verdadeira riqueza para são uma verdadeira riqueza para são uma verdadeira riqueza para 
cada um e para o grupocada um e para o grupocada um e para o grupocada um e para o grupo; 

9-Dê bons exemplosDê bons exemplosDê bons exemplosDê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso 
jeito de ser; 

10-Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe 
de coração quando se sentir ofendido, pois o perdão é pois o perdão é pois o perdão é pois o perdão é 
o maior gesto de amoro maior gesto de amoro maior gesto de amoro maior gesto de amor que podemos demonstrar. 

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

    
 
 

 

Hoje...é tudo o que temos 

“Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, 
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu 

próprio mal” Mat.6:34 
 

        Um dos aspectos mais perturbadores da 
ansiedade é a preocupação com o futuro. Soren 
Kierkegaard disse: ”Que é a ansiedade? É o dia seguinte.” 
O capítulo ainda não escrito de nossa vida é que perturba a 
maioria de nós. Jesus nos oferece a solução: deixe que o 
amanhã cuide de si; viva hoje ao máximo. A mensagem de 
Cristo é que se vivermos hoje da maneira que Ele sugere, o 
amanhã será mais glorioso do que jamais ousamos 
imaginar, pois o que fazemos hoje está inseparavelmente 
relacionado com o que acontecerá amanhã. Podemos 
influenciar o futuro através de como lidamos com o que 
está acontecendo. Jesus diz que há oportunidade suficiente 
hoje para vermos o seu poder em operação contra o mal. 
Concentre-se nessa realidade e o amanhã será uma 
oportunidade de êxito. Uma vez que o nosso “amanhã” 
último, a vida eterna, esteja seguro, podemos viver sem 
reservas cada dia. 

A maioria de nós se preocupa tanto com o futuro 
que não desfruta o presente. Preocupamo-nos com o que 
virá e falhamos em experimentar o que é. Prosseguimos em 
preparação como se um novo plano, relacionamento ou 
oportunidade tornará tudo diferente. É bom fazer planos, 
mas não ao ponto de olvidar a voz de Deus nos momentos 
mais difíceis da vida. As sementes da colheita do amanhã 
são plantadas hoje. A maneira de as cultivarmos é que 
determinará o que colheremos. Não esqueça de 
viver....Hoje. 

 

22 E 23 DE OUTUBRO DE 2010 
DIA 22-SEXTA  INÍCIO ÀS 17h30 
DIA 23-SÁBADO INÍCIO ÀS 8h30 

 

Taxa de inscrição: R$ 70,00—incluso camiseta e refeições 
Local: Primeira Igreja do Nazareno 
Inscrições: congressoregiaosul@gmail.com   
Pagamento via depósito bancário: Caixa Econômica Federal 
Agência: 3068 — C/C 001.00.002.194-3 

A inscrição será validada após o envio do comprovante do pagamento 
 
 

Informações: http://mulheresregiaosuldobrasil.blogspot.com  

“ A igreja não busca o pecador para lhe impor um credo, 
mas para que ele compartilhe uma vida 

abundante” (Henry T. Tuckerman) 


