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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. 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: 

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 

 

O1- SELSO GARCIA 

02- ANDRÉ ROSSETTI 
03- DEISE PAIXÃO 

05- LUCIENE R. DA SILVA 
 

 

 

 

CD DE PREGAÇÕES 

Você pode contribuir com o Ministério 

Mãos estendidas comprando os CDs de 

pregações dos cultos de domingo. Faça o 

seu pedido com a Glaucy. 

  
 

 

 
Nos dias 21 e 22 de outubro, algumas irmãs da 4ª, 3ª , 1ª  e de Maringá participaram 

do Congresso Distrital em Campo Grande - MS. O congresso teve como tema Reen-

contro e foram momentos abençoados. 

"Quem quer fazer algo encontra um meio, quem não quer fazer nada arranja desculpas"  

MÃOS  ESTENDIDAS + MÍDIA 

ANIVERSARIANTES  

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 43   30/10/2011 

30 de outubro de  2011 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica 

3.  Oração  

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas:   

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

9.  Oração de Encerramento e benção pastoral 

CONSELHOS PARA UM CASAMENTO   
ABENÇOADO 

 

TENHA BOM SENSO COM SUAS COMPANHIAS: Evite gastar 

tempo desnecessário com alguém do sexo oposto. Muitos casos 

surgem por não se agir assim. Um executivo precisa de aulas 

particulares de inglês e contrata uma jovem professora. Contrate 

um homem. Não significa que cada contato com alguém do sexo 

oposto seja porta para o adultério. Significa evitar oportunidades 

para cair. Companhia contínua cria intimidade. Intimidade com o 

sexo oposto traz problemas. 

 

TOME CUIDADO COM AS CONFIDÊNCIAS: A pessoa mais 

íntima de alguém deve ser seu cônjuge. Segundo a Bíblia, são 

“uma só carne”, isto é, uma só pessoa. Se há aspectos de seu 

relacionamento que você não pode compartilhar com esposo/

esposa e compartilha com alguém do sexo oposto, a coisa está 

ruim. As pessoas tendem a se solidarizar com quem sofre e a 

proximidade emocional se torna perigosa. Um homem que se 

queixa de sua esposa para outra mulher está traçando um cami-

nho perigoso. Isto vale para quem faz e para quem ouve confi-

dências. 

 

EVITE MOMENTOS A SÓS: Decida não ter momentos privados 

com alguém do sexo oposto. Se um(a) colega de trabalho pedir 

para ter um almoço com você, convide uma terceira pessoa. Se 

necessário, não se constranja em compartilhar os limites que 

você e seu cônjuge concordaram ter no seu casamento. É me-

lhor ser visto como rude que vir a cair em pecado. 

 

VIGIE SEUS PENSAMENTOS: Cuidado com o que pensa. Se 

você só se detém nos defeitos de seu cônjuge, qualquer outro 

homem ou mulher parecerá melhor. Faça uma lista das coisas 

que inicialmente lhe atraíram em seu cônjuge. Aumente o positi-

vo e diminua o negativo. Evite filmes, conversas, sites e literatura 

que apologizam o adultério. Lembre de Colossenses 3.2. 

 

EVITE COMPARAÇÕES: Um homem trabalha com uma mulher 

perfumada, maquiada, bem vestida. Em casa encontra a esposa, 

com criança no colo, cabelo desfeito, banho por tomar. Uma 

mulher encontra um homem compreensivo com quem pode se 

abrir, e se sente mais à vontade com ele do que com o esposo. 

Ignoraram situações e contextos diferentes. Foram iludidos pelo 

irreal. Lembre-se do pródigo: o mundo lhe era fascinante, mas 

terminou num chiqueiro. As aparências iludem, porque o mundo 

em que vivemos em casa é o real. O mundo de relacionamentos 

fora de casa é sempre artificial.  

Continua no próximo boletim 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

.A 

.PRECISO DE TI 

 

Toda pessoa é dotada de um potencial, capacidades e 

habilidades que a tornam única. Se por um lado isto é 

positivo e necessita ser  considerado quando nos achamos 

desanimados, por outro lado, estas  precisam ser conside-

radas com equilíbrio. Em Romanos 12:3, o apóstolo Pau-

lo, escreveu que ninguém deveria pensar de si mesmo 
além do que convém. Um dos maiores problemas que o 

homem enfrenta  é a auto-suficiência. Quando ele se acha 

tão capaz, que despreza  o Senhor e Sua provisão. O hu-

manismo traz consigo esta forte  tendência de bastar-se a 

si mesmo. Paulo escreveu em 2Timóteo 3:1-4: “nos últi-

mos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens se-

rão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfe-

madores,  desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 

... mais amigos dos prazeres que amigos de Deus”. Dian-

te disto cada cristão deve colocar a sua vida com renova-

do temor, para não achar-se em oposição a Deus. Davi, o 

mais famoso rei de Israel, disse no salmo 20:7: “Uns con-
fiam em carros outros  em cavalos; nós, porém, nos glori-

aremos no nome do Senhor, nosso Deus”. É interessante 

observar que o rei Davi tinha recursos adicionais  que 

poderiam fazê-lo arrogante ou superior sobre os outros,  

mas preferiu valorizar o Senhor como seu maior recurso. 

A vitória do filho de Deus não consiste na abundância 

material, na força física ou na limitada sabedoria humana. 

Se Deus for por nós,  seremos mais que vencedores, se 

Ele nos faltar, estaremos perdidos. “Confia no Senhor de 

todo o teu coração e não te estribes no teu próprio enten-

dimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 
endireitará as tuas veredas” (Provérbios 3:5,6). Confie 

nas promessas do Senhor. Evite confiar em si mesmo, 

nossos recursos são frágeis e pobres diante do poder e 

providência de Deus. Cultive a prática da oração. Senhor, 

preciso de Ti!                                  Pr. André (Campinas) 


