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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 HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO    

“Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará.”  Sl 34:10   

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 

    
    

    
    

A programação neste dia se 
dividirá em três partes: 
Início, às 9 horas com a 
C o n v e n ç ã o  d o s 
Departamentos, Ministério 
Escola Dominical(MED), 
M i s s õ e s  N a z a r e n a s 
Internacionais(MNI) e a Juventude Nazarena 
Internacional(JNI). No período da tarde, a 
assembléia  e as eleições com representantes das 
igrejas. À noite, às 20 horas, culto de ordenação.    

 

 
 
10 - ROSA DEFENDE TIROLLA 
10 - GREICE ELLEN DA SILVA BERALDI 
13 - LETICIA VEITAS NOVELLI 
16 - MARCELINA DOMINGOS 
 

     

                 ♥ Pelas famílias da igreja; 
     ♥ Pelos líderes que assumirão no dia 16/01; 
     ♥ Pelas crianças e jovens da igreja. 

 
 
 
 

 

                 

                                          

 

O ministério da escola dominical necessita de O ministério da escola dominical necessita de O ministério da escola dominical necessita de O ministério da escola dominical necessita de 
voluntários para trabalhar com o ministério Infantil voluntários para trabalhar com o ministério Infantil voluntários para trabalhar com o ministério Infantil voluntários para trabalhar com o ministério Infantil 

ministrando aulas nos cultos noturnos. Os ministrando aulas nos cultos noturnos. Os ministrando aulas nos cultos noturnos. Os ministrando aulas nos cultos noturnos. Os 
interessados falar interessados falar interessados falar interessados falar     



 
 
 

 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 02   09/01/2011 

09  de  janeiro  de   2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:  Glaucy 
3.  Oração:  Mariana 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  
6. Boas vindas:  Rev. Jeomakson Evangelista 
7. Especiais: Renata e Tatiane 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

 

CLASSIFICADOS 
Nesse mês queremos divulgar as 
empresas e os prestadores de 
serviços liberais da igreja. 

Os interessados enviar o seu 
anúncio para o e-mail: 

rosiesouza@yahoo.com.br 
 
 
 
 

Color Point- Comunicação visual, fotos produtos e 
adesivos decorativos. Rua Santa Catarina,193-Sala 11.  
www.colorpoint.com.br-Fone: 3343-3976.Simone e André  
 
Pet Shop PeLú Cão- Banho e tosa, filhotes, acessórios e 
hospedagem. Rua: Espírito Santo, 432 
Fones: 3025-2800 ou 99301579. Luciana e Pedro 

 
 
 

Sabor & Arte- Pão de mel, pinturas em telas e sabonetes. 
Fone: 3337-1028. Rosi 

Topobras-Topografia e Obras Ltda.Serviços topográficos 
e medição de terrenos – Fones: 3337-1028 ou 9991-

9883. Falar com Israel 
Souza. 

 
 
O dono de um pequeno sítio, amigo do grande poeta Olavo 

Bilac, abordou-o na rua: 
- Sr. Bilac, estou precisando 
vender o meu sítio, que o 
senhor bem conhece. Pode 
redigir o anúncio para o 
jornal? 
Olavo Bilac apanhou o papel e 
e s c r e v e u :  " V e n d e - s e 
encantadora propriedade, 
onde cantam os pássaros ao 

amanhecer; com extenso arvoredo, cortada por cristalinas e 
marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol 
nascente oferece a sombra tranqüila das tardes, na 
varanda". Meses depois, topa o poeta com o homem e 
pergunta-lhe se havia vendido o sítio. 
- Nem penso mais nisso, disse o homem. Quando li o 
anúncio é que percebi a maravilha que tinha! Desisti 
imediatamente de vender aquele paraíso! 
 Às vezes alguém chega para nós, e com a palavra 
certa, com a observação adequada e nos muda o ângulo de 
vista, nos faz quebrar os paradigmas e, entendemos que 
certas coisas que tanto precisamos e achamos não ter, estão 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

                     
 

  OS DESAFIOS DO NOVO ANO 
 

Até à vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu 
vos carregarei; já o tenho feito; levar-vos-ei, pois, 
carregar-vos-ei e vos salvarei.” (Isaías 46:4) 

 
 

Quando olhamos para estes próximos 12 meses 
deste novo ano, nos enchemos de uma mistura de 
medo, expectativa, sonhos e desejos de realizações. 
Como igreja queremos crescer e crescer com 
qualidade. Queremos errar menos e fazer o melhor 
para o nosso Mestre. Quantas coisas poderão nos 
acontecer! O que mais precisamos é nos sentirmos 
seguros e segurança verdadeira somente em Deus. 
Então esteja disposto a aceitar e cumprir as duas 
condições que a Bíblia impõe para isso. A primeira 
é: “…o que me der ouvidos habitará seguro”, e a outra é: 
“Quem anda em integridade anda seguro”. Dar ouvidos 
ao que Deus diz é estar disposto a seguir a Jesus a 
qualquer preço. E você é íntegro aos olhos de Deus 
quando crê no poder purificador do sangue de Jesus 
e aceita o perdão dos pecados em arrependimento 
sincero.             Talvez você se pergunte angustiado: 
“O que será que espera por mim neste ano que está 
pela frente?” Mas, tão logo você começar a 
reconhecer o poder sustentador de Jesus, suas rugas 
de preocupação começarão a desaparecer. O que foi 
que Ele carregou? (1) Uma coroa de espinhos, (2) a 
cruz, e (3) o pecado do mundo. O que Ele carrega 
agora? O mundo todo em Seus ombros. E o que 
mais Ele carrega? Eu e você! Ele nos toma em Seus 
braços e nos dá toda segurança?                      

 Tenha uma boa semana.                 
Rev. Eloi Moutinho 


