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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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

“O Senhor conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá para sempre.”   Salmos, 37:18  

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 

 
 

 

 

ACONTECERÁ A ASSEMBLÉIA 

NO DIA 12 DE JANEIRO  COM 
A PRESENÇA DOS PASTORES 

AGUIAR E FLÁVIO VALVAS-

SOURA  (CAMPINAS-SP) EN-
TRE OUTROS LÍDERES INTER-

NACIONAIS. 

OS IRMÃOS QUE FORAM 
CONVOCADOS PARA REPRE-

SENTAR OS DEPARTAMENTOS COMPARECER NOS HORÁRIOS 
ESTABELECIDOS. TODOS OS DEMAIS MEMBROS ESTÃO CON-

VIDADOS PARA O CULTO  DE ORDENAÇÃO DA REGIÃO SUL ÀS  

20 HORAS. 

 

 

 

 

06- VILMA GÓES 
     

                 ♥ Pela assembléia distrital em janeiro; 

     ♥ Pela nova junta que assumirá em 2011; 

     ♥ Pelos novos projetos para o ano de 2011. 

 

EDITORIAL 

 

 Estamos iniciando mais um ano, com novos projetos e sonhos, 

sendo que janeiro é o início de uma longa viagem de 365 dias, o que pas-

sou, passou. Viva com intensidade este novo ano, invista em novos rela-

cionamentos, seja afetuoso com familiares e amigos. A vida é como uma 

obra de arte do estilo impressionista, confusa vista de perto, mas harmoni-

osa e bela vista aos olhos de Deus. Dedique seu tempo e sua vida a Deus, 

medite em sua palavra e esteja atento a voz do Espírito Santo e tenha um 

ano de 2011 cheio das bênçãos do Senhor. 

“Buscai em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas” Mateus 6:33  

Rosie Souza 

 

REFLEXÃO 
 

Quando o sonho se desfaz, Deus Reconstrói; 
Quando se acabam as forças, Deus Renova; 
Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá Alegria; 

Quando não há mais amor, lembre-se DEUS é Amor; 
Quando a maldição é certa, Deus transforma em Bênção 
Quando parecer ser o final, Deus te diz: Não é o Fim!; 

Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a Paz; 
Quando a doença assola, Deus é quem Cura; 
Quando o impossível se levanta, Deus o torna Possível; 

Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos Dizer; 
Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta; 
Quando você diz: não vou conseguir, Deus diz: não temas, pois 

estou Contigo; 
Quando o coração é machucado por alguém, Deus é quem derra-
ma o bálsamo Curador; 

Quando não há possibilidade, Deus faz o Milagre 
Quando só há morte, Deus é a Vida; 
Quando a noite parece não ter fim, Deus faz nascer o Amanhecer. 
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ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII     nº 1   02/01/2011 

02  de  janeiro   de   2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:    

6. Boas vindas:   

7. Especiais 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

      10 “S” do Ministério 

Um ministro fiel precisa ser: 

1- Salvo: “A verdade de Cristo está em mim.” - “Pela 

graça de Deus,  sou o que sou.” 
 

2- Santificado: “Somos transformados, de glória em 

glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o 

Espírito.” 
 

3- Servo (de Deus e do povo da Igreja): 

“Por que não nos pregamos a nós mesmos, mas a 

Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos, como vos-

sos servos, por amor de Jesus.” 
 

4- Simples: “Aprendi a viver contente em toda e qual-

quer situação. A nossa suficiência vem de Deus.” 
 

5- Sincero: “Nada podemos contra a verdade, senão 

em favor da própria verdade.” 
 

6- Sério: “Se agradasse ainda a homens, não seria 

servo de Cristo.” 

 7- Sacrifício (único e vivo): “Tudo faço por causa do 

evangelho, com o fim de me tornar cooperador 

com  Ele.” 
 

8- Saudável (nos relacionamentos): “Vós bem sabeis 

como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo.” 
 

9- Sacerdote: “O Senhor me assistiu e me revestiu de 

forças, para que, por meu intermédio, a pregação fos-

se plenamente cumprida.” 
 

10- Sóbrio: “Mas longe esteja de mim gloriar-me, se-

não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.”` 
 

A FAMÍLIA NO CONTEXTO DA IGREJA 

O século XXI apresenta a família diante do maior desafio jamais experi-
mentado na história: manter-se íntegra diante de valores enfraquecidos e 

posicionamentos firmados no hedonismo (o prazer como fim de si mes-
mo). Como a família pode equilibrar-se sob a verdade do plano divino, 
com base na fidelidade, obrigações e respeito mútuos, ou seja, a integri-
dade? Filhos sofrem as conseqüências das decisões dos inimigos ideológi-
cos do lar: funções distorcidas de cada membro, redução da autoridade 

dos pais, remoção da honra familiar pelos suposto “direitos da criança”, a 
“liberdade de expressão” e a “liberação sexual”. Já enfrentamos mudanças 
nas leis, no ambiente de lazer e trabalho e até mesmo manipulação gené-
tica. Deus não se encontra incluso em tais projetos e decisões. O livro de 
Êxodo relata a praga das trevas no antigo Egito, resultante da obstinada 

decisão de Faraó de não se sujeitar à ordem de Deus. Os nossos dias são 
marcados por tais atitudes. Mas há esperança para os nossos lares! Afinal, 
“todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações” (Ex. 10.23). 
Necessitamos retornar aos nossos ideais em Cristo Jesus.                             

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

                    
SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS 

 

"Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espír-

to reto." (Salmo 51.10) 

 

           O ano se inicia. É tempo de planejar uma nova vida. Os proje-

tos que não foram cumpridos no ano passados precisam ser reavali-

ados e, dependendo dessa avaliação uns retomados e outros deixa-

dos para trás. Faça um exercício de planejamento: - Liste em uma 

folha de papel todos os seus planos e objetivos que não foram al-

cançados no último ano. Ao lado de cada um desses planos / objeti-

vos coloque as dificuldades que impediram o alcance, se você cons-

tatar que tal objetivo é de grande relevância para sua vida, liste 

também as possíveis soluções para o alcance desse.  

A seguir, comece a estabelecer os objetivos para esse 

ano, liste as possíveis dificuldades e oportunidades, bem como a 

estratégia a ser seguida para o alcance desses. Reveja periodica-

mente esses planos e reavalie sempre, traçando estratégias para 

alcançá-los.Davi, o salmista e Rei de Israel, após ter passado por 

um grande trauma resultante de seu pecado, volta-se totalmente 

para Deus, pede perdão, sofre as conseqüências temporais do pe-

cado, reavalia sua caminhada e decide continuar a caminhada de 

modo Íntegro diante de Deus. Ele não buscou um culpado ou des-

culpas para o seu pecado, mas assumiu que foi ele mesmo quem 

pecou contra Deus e, por isso, busca a purificação que só Deus 

pode dar (vs.3-7). Reconheça e confesse seus pecados, e busque o 

perdão e a purificação de Jesus, para iniciar este novo ano, livre das 

cargas e pesos que o pecado lança sobre os seus ombros. Lembre-

se que Ele disse: "Vinde a mim todos vós que estais cansados e 

sobrecarregados e eu vos aliviarei". Vale ressaltar que as resultan-

tes de uma atitude como essa se manifestam cotidianamente na 

vida do crente sincero com um andar na presença do Espírito Santo 

(v.11), a alegria e espírito solidário (v.12) e um testemunho constan-

te e multiforme da grandeza de Deus (v.13). A vida bem sucedida de 

Davi é inquestionável, mas a maior virtude que pode ser destacada 

de sua vida é a sinceridade e retidão de seu coração para com 

Deus, por isso ele é mencionado como o homem segundo o coração 

de Deus. Que nesse novo ano possamos ser homens, mulheres e 

crianças segundo o coração de Deus e que, semelhantemente a 

Davi, sejamos bem sucedidos em nossa caminhada para sermos 

"segundo o coração de Deus" com a definição dos projetos  certos e 

que os nossos olhos espirituais estejam abertos para buscar o cres-

cimento e fortalecimento no Senhor. 
                                                                                                             (Extraído) 


