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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 
 

01/08 — DÉBORA M. FERNANDES. 
01/08 — VIVIAN M. MOUTINHO 

   ♥ 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 

Começou no sábado dia 17/07/2010 a Gincana da JNI, foi uma benção, e Começou no sábado dia 17/07/2010 a Gincana da JNI, foi uma benção, e Começou no sábado dia 17/07/2010 a Gincana da JNI, foi uma benção, e Começou no sábado dia 17/07/2010 a Gincana da JNI, foi uma benção, e 
tinha muitas pessoas como podem ver nas fotos. Haverá mais três sábados de tinha muitas pessoas como podem ver nas fotos. Haverá mais três sábados de tinha muitas pessoas como podem ver nas fotos. Haverá mais três sábados de tinha muitas pessoas como podem ver nas fotos. Haverá mais três sábados de 
Gincana, não deixe de participar, escolha sua equipe venha se alegrar conosco.Gincana, não deixe de participar, escolha sua equipe venha se alegrar conosco.Gincana, não deixe de participar, escolha sua equipe venha se alegrar conosco.Gincana, não deixe de participar, escolha sua equipe venha se alegrar conosco.    

    
    

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. 

 
 
 

Já está pronto o novo site da Igreja e   
agora muito bonito e atualizado, acesse 

e divulgue o nosso site. 
www.nazarenolondrina.com.br 

Dia 08 de Agosto as 
19:00hs(domingo) 

 

Será realizado o Culto de Missões,             
participem! Será uma benção! 



 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal  Ano XI    nº 30    25/07/2010 

PRIMEIRA 

LONDRINA-PR 

25  de julho de  2010 
1.  Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica: Judite 
3.  Oração: Selso 
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 . Jeomakson S. Evangelista 
11.  Oração de Encerramento 
12.  Benção Apostólica 

 

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 

AMOR QUE TRANSFORMA                            
 

“Eu procure em tudo ser amáveis a todos, não buscando o meu 
próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos” ICor.10:33 
     John Wesley procurou viver de acordo com esse preceito. Uma 
noite, quando ele voltava de um culto na igreja, um ladrão saiu do 
meio da escuridão e exigiu seu dinheiro ou sua vida. 
- Meu amigo – disse Wesley entregando ao homem o dinheiro que 
tinha no bolso - , um dia talvez deseje abandonar esse tipo de vida, e 
quando o fizer, lembre-se de que “Jesus Cristo veio ao mundo salvar 
pecadores” e de que “o sangue de Jesus nos purifica de todo o     
pecado”. 
     Sem proferir uma palavra, o ladrão pegou o dinheiro de Wesley e 
desapareceu na escuridão. Anos mais tarde, após uma pregação, 
Wesley foi cumprimentado à porta por um indivíduo que lhe perguntou 
se ainda se lembrava do incidente. Como se recebesse uma resposta 
afirmativa, o homem confessou: - Eu fui aquele ladrão. Jamais         
consegui esquecer as palavras que o senhor proferiu aquela noite. 
Como resultado, encontrei a Cristo e minha vida foi completamente 
transformada. O que faríamos, você e eu, se numa situação         
semelhante, pudéssemos nos defender? Espantaríamos o ladrão? ... 
Essa semana aprendi que o amor transforma qualquer situação. A 
pergunta sempre é a mesma, o que faríamos? O que Jesus faria? 
     Será, porém, que isso não nos torna vulneráveis? Sim, em certo 
sentido. Mas, afinal de contas, a justiça e a verdade sempre foram 
vulneráveis. Quando se originou o pecado, Deus tinha suficiente  
poder para eliminar a Satanás e seus seguidores, mas não podia      
fazê-lo e ser leal a Si mesmo. Por isso, em certo sentido,                 
Ele tornou-Se vulnerável; mas não em última análise,                      
pois afinal a verdade e a  justiça serão triunfantes. 
     Na próxima vez que alguém vos ofender, perdoai-lhes antes 
mesmo que peça perdão, ou mesmo que não o peça ou vos          
prejudique reiteradas vezes – não porque creiais que sereis          
vindicados, mas porque é correto e porque Deus só pode perdoar aos 
que assim o fazem com amor e verdade. O perdão sempre é        
acompanhado de transformação. Agir com perdão já idealizado no 
coração é o canal divino de recomeço de vida. 

       
                                                            Deus lhe abençoe.  
                                                             Pr. Gilialdo Barreto 

"Tenha cuidado quando for ao Templo" (Eclesiastes 5:1)."Tenha cuidado quando for ao Templo" (Eclesiastes 5:1)."Tenha cuidado quando for ao Templo" (Eclesiastes 5:1)."Tenha cuidado quando for ao Templo" (Eclesiastes 5:1). 
 

Há um limite bem estreito entre a liberdade e o abuso. 
Quando afirmamos que cada crente é livre diante de Deus, 
estamos falando daquela liberdade responsável. Sabemos 

que, se as Escrituras afirmam: "Onde há o Espírito do Senhor, 
aí há liberdade", também determinam que: "Tudo deve ser 
feito com decência e ordem". Sim, liberdade com ordem! 

Foi Salomão, o construtor do maior templo dedicado a Deus 
em sua época, quem fez a afirmação que serve como tema 
dessa exortação: "Guarda os teus pés quando entrares na 

casa de Deus". Guardar os nossos pés significa: 
Reverência nos átrios da casa do Senhor. As nossas atitudes 

na casa do Senhor devem falar da nossa santa reverência 
pela Sua presença. O profeta Habacuque declarou: "O Deus 
eterno está no seu santo templo; que todos se calem na sua 

presença" (2:20). Se somos contrários àquele ambiente   
sepulcral de outros meios – que leva-nos a ter medo e não 

temor de Deus – devemos, por outro lado, conservar na casa 
de Deus um ambiente reverente durante o culto que      

prestamos ao Seu Santo Nome. Longe de nós aqueles "senta 
e levanta" que roubam a atenção daqueles que querem ouvir 

e participar de cada parte do serviço ao Senhor. Devemos 
santificar o nome do Senhor com nossa reverência. 

Nossas atitudes no culto ao Senhor. O culto ao Senhor é  
dirigido pelo pastor, mas ofertado pela congregação. Não 

somos assistentes de reuniões solenes, mas participantes. 
"Deus procura adoradores que o adorem em Espírito e em 

Verdade." Isto significa que devo não só estar na presença do 
Senhor, como também expressar, pelos cânticos e orações, 

atitudes da minha adoração ao Senhor. Não assista ao culto, 
participe do culto. Faça sua oferta ao Senhor, com lábios que 

O louvem. 
Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus! Sábio 

conselho! Sejamos praticantes desta Palavra. 
Pensamento: Pensamento: Pensamento: Pensamento: Nossa reverência a Deus é uma prova do       

reconhecimento da Sua santidade. 

PARA REFLETIR... 
GUARDA OS TEUS PÉSGUARDA OS TEUS PÉSGUARDA OS TEUS PÉSGUARDA OS TEUS PÉS    

“Muitos homens ficam de mãos vazias 
porque não conhecem a arte de repartir.”  

(C. H. Spurgeon )  


