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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 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

No dia 27 de maio se encerrou o mês da família e para isso foi reali-

zado um almoço com um cardápio pra lá de especial. Tutu de feijão à 
mineira, macarronada, carne de porco e saladas. Quem não partici-

pou, perdeu. Confira algumas fotos desse delicioso almoço. 

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

 
 

 

 

09 – Jantar dos namorados (JNI) 
10 – Culto Missionário 

15 – Encontro de homens—20h 

16 – Encontro de mulheres—15h 
16 - Palestra sobre Finanças  

23 e 24 – Aniversário da Igreja 

26 - Reunião de Mulheres—Residência Rosi 

 
 

 

 
 

04 - DRIELLY NAYARA CANUTO CAETANO 
07 - MARCOS VINÍCIOS DE CARVALHO 

       MARIA DURELLO GUEDES 
09 - MAYCON GONÇALVES DA COSTA 
       ODILON FERREIRA BARROZO 

 10 DE JUNHO 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL- ANIVERSÁRIO 
DA IGREJA — DIAS 23 e 24 DE JUNHO -  

 
 

PRESENÇA DO PR. DANIEL CAVALARI 

CAMPINAS—SP 



ORDEM DO CULTO 
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3 de junho 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 

 

 
 
 
 

1.COMUNICAÇÃO ABERTA 
No lar todos precisam se sentir à vontade. Cada um 
deve ter espaço para com-
partilhar seus problemas, 
resolver as suas dúvidas, 
falar das suas necessida-
des, comemorar as suas 
vitórias, etc, em uma conver-
sa aberta, sem barreiras e 
preconceitos. A inexistência 
desta liberdade de comunicação tem obrigado muitos 
a extravasar as suas necessidades com outras pesso-
as. E nem sempre isso acontece com alguém devida-
mente preparado. Por exemplo, na adolescência, 
quantos pais dedicam tempo para conversar sobre 
questões vocacionais, sentimentais, sexuais, espiritu-
ais, etc. que se encontram “à flor da pele”? Não são 
poucos os problemas decorrentes da ausência desta 
comunicação. Há muitas e diversas necessidades que 
precisam ser abertas livremente para um tratamento 
de todos os membros da família que concentrarão 
esforços na busca de soluções. 
 

2.COMUNICAÇÃO HONESTA 
No texto lido, o Apóstolo menciona: “fale cada um a 
verdade com o seu próximo ”oferecendo oportuna 
orientação quanto à comunicação sincera, honesta, 
autêntica. É lamentável constatar que muitos filhos 
aprendem a mentir com os pais. E em casa, onde to-
dos se conhecem e até identificam o “ponto fraco” do 
outro, a honestidade precisa ser levada muito a sério. 
Há muitas crises conjugais (e familiares) que são ge-
radas pela ausência de sinceridade entre os membros 
da família, onde se percebe literalmente que “a menti-
ra tem pernas curtas”. A família precisa ter um relacio-
namento transparente, onde todos se amam e prati-
cam a verdade. E lógico que não se pode confundir 
franqueza com aspereza ou intolerância. Recomenda 
o Apóstolo: “a vossa palavra seja sempre agradável, 
temperada com sal, para saberdes como deveis res-
ponder a cada um” (Colossenses 4:6). Mas, ensina 
Jesus, seja o vosso falar SIM, SIM e NÃO, NÃO.                                  

 

  
Continua no próximo boletim... 

 

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

HOMEM NATURAL, CARNAL OU ESPIRITUAL?   

                                                                 
Segundo a Palavra de Deus, aprendemos que há três maneiras de si 
viver ou Estilos de Vida: 

1.O homem natural                                                                                                                 
É o homem que não conhece a Deus. É o homem que não nasceu de 
novo. Que não experimentou o novo nascimento.                                         

2. O homem carnal 
É aquele que é nascido de novo. Pois recebeu o Senhor Jesus, como 
salvador de sua vida. Mas no decorrer de sua vida, vemos que Jesus 
não é Senhor de sua vida. Jesus é apenas salvador e não Senhor. O 
Carnal é religioso, é alguém que não quer tanto compromisso com a 
Palavra de Deus e com uma vida de santidade. “Portanto, os que 
estão na carne não podem agradar a Deus”. (Romanos 8:8) O Carnal 
é aquele que quer agir na Igreja como agia no mundo. Confia na 

sua própria força, fazendo as coisas sem buscar a direção de Deus. 
Você não vê crescimento nas áreas de sua vida. Não existem con-
quistas que exaltem o nome de Deus. O Estilo de vida do carnal é 
sem compromisso com as coisas da Igreja e sem Testemunho Cris-
tão.                                                              

3. O homem espiritual                                                                                                    
Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis  os prazeres da 
carne (Galatas 5:16). Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,  mansidão, domí-

nio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo 
Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus prazeres. Se 
vivemos no Espírito, andemos também no Espírito (Galatas 5:22-
25). O homem espiritual é aquele que é verdadeiramente livre, mas 
não livre para pecar e sim livre para não pecar. O Homem Espiritual 
é aquele que tem responsabilidades com Deus e com a sua Igreja. É 
aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Jesus exerce governo 
na sua vida. Ele serve a Deus de coração aberto, voluntário, por 

amor. O homem espiritual é o servo que espera direção, a ordem 
para caminhar conforme a vontade do seu Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. É aquele que faz votos com Deus e cumpre. Não se coloca 
como super /crente, não se coloca acima dos medos, dificuldades e 
pressões. Ele confia plenamente em Deus, e sabe esperar até a ulti-
ma hora pela ação de Deus. Ele fecha os olhos para o natural e para 
o carnal e abre para o Espiritual. Ele não fica olhando pra trás. Ele 
fecha a porta dos fundos. Ser um Homem Espiritual é não desistir 

nunca do chamado de Deus para sua vida.  

Rev. Eloi Moutinho 
        

Palestrante: Barba 


