
Domingo: 25/07 
Tema: Deus ouve as minhas orações 
Galerinha de Cristo: Profª Vera 
Crianças do Rei: Profª Leonice 
Discípulos, Teus: Prof. Clóvis    
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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    

"Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças."  Filipenses  

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 

      

ANIVERSARIANTE ANIVERSARIANTE ANIVERSARIANTE ANIVERSARIANTE DADADADA    SEMANASEMANASEMANASEMANA 
 

21 — DENISE DOS SANTOS 
 

   ♥ Pelo coral nazareno; 
  ♥ Pela ministério de louvor; 
  ♥ Pela JNI (jovens) e adolescentes. 

O ministério da Escola Dominical 
está pedindo ajuda para a escola 
bíblica de férias. Os irmãos que 

puderem ajudar, procurar a irmã 
Sheila. Aceita-se contribuição em 

espécie e doces. 

 
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS  
 

Até o final de julho com o maestro Gil. 
ENSAIOS ÀS QUINTA-FEIRA —20 HORAS 

ESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNOESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNOESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNOESCALA  CULTO INFANTIL NOTURNO    

Os jovens e adolescentes tiveram pelo terceiro ano consecutivo, o jantar corrido. 
A programação teve início na casa do Daniel e Leonice, que após um “rápido” 
agradecimento e um louvor, serviram uma salada de macarrão. No mesmo ritmo 
e espírito, na segunda casa, foi servido um arroz temperado e os anfitriões 
foram o casal Mário e Luzinete.  

A terceira a receber a juventude foi a do Israel e Rosi e foi servido chilli (feijão 
mexicano) e para encerrar os jovens e adolescentes foram recebidos na casa do 
casal Francisco e Leônildes e saborearam uma deliciosa sobremesa (pudins e  
bolo de aniversário), com direito a parabéns para o aniversariante da noite: 
Newton. 

A programação contou com mais de 35 participantes entre jovens e 
adolescentes. A  presidente da JNI - Luciana, agradece a todos que participaram 
e aos irmãos que cederam suas casas para que o jantar acontecesse.  

    
    

Iniciou neste sábado, mais uma gincanaIniciou neste sábado, mais uma gincanaIniciou neste sábado, mais uma gincanaIniciou neste sábado, mais uma gincana————Com a participação Com a participação Com a participação Com a participação 
dos jovens e adolescentes...Quer saber como é?dos jovens e adolescentes...Quer saber como é?dos jovens e adolescentes...Quer saber como é?dos jovens e adolescentes...Quer saber como é?    

VENHA PARTICIPAR!!!VENHA PARTICIPAR!!!VENHA PARTICIPAR!!!VENHA PARTICIPAR!!!    

ALCANÇANDO OS MILAGRES DE DEUS 
 

NÃO DEIXE DE PARTICIPAR DESTA ALIANÇA, 
TODAS AS QUARTAS AS 20HS. 

DEUS TEM MILAGRES PARA REALIZAR NA  
SUA VIDA. 



 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 29    18/07/2010 

PRIMEIRA 

LONDRINA-PR 

18  de julho de  2010 
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: Rev. Jeomakson Evangelista 
7. Especiais :  
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev . Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 
12.  Benção Apostólica 

LEIA A BÍBLIA 
 

Por que ler a Bíblia? 

• Porque por meio dela conhecemos a Deus e ficamos 
sabendo o que Ele exige de nós e o que Ele nos promete: 
II Timotéo 3.16; João 5.39; II Pedro1.4 

• Porque nela se encontra revelado o amor de Deus 
pelo ser humano; João 3.16; 20.30-31 

• Porque nela somos ensinados e habilitados a viver o 
mais alto conceito de amor: Mateus 5.43-48; I Coríntios 
13; Romanos 12.9-21 

• Porque nela encontramos mensagens de consolo e 
paz: João 14 

• Porque suas palavras falam ao coração angustiado e 
o consolam: Salmo 103 
Porque nela se encontram os princípios para uma vida de 
felicidade e harmonia no lar: Efésios 5.22-6.4 
 

Como ler a Bíblia 

• Antes de iniciar, ore para que Deus o oriente e     
abençoe sua leitura e, ao terminar, agradeça-lhe as    
bênçãos recebidas através dessa leitura. 

• Leia com reverência e humildade e, sempre que  
possível, procure ler trechos que tenham sentido       
completo. Mescle a leitura de livros do Antigo e Novo 
Testamento. Medite naquilo que você está lendo e    
construa sua vida sobre as promessas e os                 
ensinamentos que ela apresenta. 
 

Quando ler a Bíblia 

• Comece a leitura da Bíblia hoje mesmo. 
Persista no propósito de ler a Bíblia todos os dias. 

Expediente: R. SouzaExpediente: R. SouzaExpediente: R. SouzaExpediente: R. Souza————Tiragem 100 exemplaresTiragem 100 exemplaresTiragem 100 exemplaresTiragem 100 exemplares    
EEEE----mail: rosiesouza@yahoo.com.brmail: rosiesouza@yahoo.com.brmail: rosiesouza@yahoo.com.brmail: rosiesouza@yahoo.com.br    

    
 

 
 
                    

Pastor Titular:  Rev. Eloi Lopes Moutinho 

Co-Pastor:  Rev. Jeomakson Souza Evangelista 

  Rev. Israel de Castro Souza Não busque certezas em invenções humanas. 
CONFIE SOMENTE EM DEUS!!  

É maravilhoso poder depender de Deus e confiar 
que Ele tem o melhor para nós. 

LIBERANDO PERDÃO                               
 

Perdoar é um mandamento que tem Cristo como nosso exemplo. 
Deus estabelece o padrão 

Salmo 103:8 – O Senhor é tardio em irar-se. 
Salmo 86:5 – O Senhor é abundante em misericórdia. 

Lucas 23:34 – Pronto para perdoar sem esperar algo em retorno 
(amor  incondicional). 

Colossenses 2:13-14 – Jesus perdoa e esquece. Ele riscou a 
cédula; cancelou a escrita de dívida que era contra nós,         

pregando-a na cruz. - Perdão é conceder remissão de qualquer 
ofensa e abrir mão de qualquer  idéia de vingança. 

Perdoar  não é uma emoção ou sentimento, mas é ação. 
Perdão é uma ação ilimitada onde a pessoa precisa estar      

disposta a fazer cada dia (Lucas 17:3-4) 
Tempo não cura a falta de perdão, só traz amargura, raiva e 

fraqueza espiritual. 
Por que as coisas não vão bem? 

Orações não respondidas - falta de alegria e paz – frustração - 
sentimento de derrota – doença – problemas no casamemnto – 
não tem mais prazer nas coisas de Deus – etc. Tiago 5:15-16. 

A falta de perdão impede nossa comunhão com Deus 
Marcos 11:25-26 – temos que deixar fluir o perdão que Deus nos 

deu 
Nós somos um canal não uma represa. 

Mateus 5:23-24 – temos que estar em comunhão com nosso 
irmão antes de virmos diante de Deus. 

A nossa adoração somente será aceita por Deus se o nosso 
coração estiver em paz com todos. João 17:20-26 – Como    

podemos ser UM se não há perdão, e como o mundo conhecerá 
o amor de Deus se não somos UM? 

Temos semos que lembrar: Jesus já morreu por aquele pecado 
que o irmão cometeu contra nós  e se Jesus perdoou, quem  

somos nós para não liberar perdão? 
       

                                                            Boa semana.  
                                                                        Rev. Eloi L.Moutinho 


