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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

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) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3321-6969 / 9943-6463) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Marisa Nemoto 

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                           "Você sabe que está no caminho certo quando perde o interesse em olhar para trás."                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O1- SELSO GARCIA 
02- ANDRÉ ROSSETTI 
05 - MARIA ROSA CLIVATI HEREK 
05- LUCIENE R. DA SILVA 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

31 de outubro a 7 de novembro 

 Dia 14/11– Bazar Mãos Estendidas. 
 Dia 28/11– Encontro distrital das Mulheres  

 Dia 22/11– Culto de Missões - Oferta de Ação de 

Graças. 

 Dia 4/12– Encontro de homens 

 Dia 5/12– Churrasco das mulheres na residência da 

Irmã Nilza. 

 Dia 6/12- Reunião Anual da Igreja à partir da 8h da 

manhã. 

 Dia  11 a 13/12– Retiro Nazateen 

 Dia 12/12– Encontro de casais 

 Dia 20/12– A Cantata de Natal às 19h. 

O culto noturno comemorou o dia das crianças com uma progra-

mação diferente. As crianças tiveram uma festinha com bolo e 

salgadinhos depois do cultinho delas. 



          

  O movimento 
internacional conhecido 
como Novembro Azul, é 
comemorado em todo o 

mundo, quando teve início o Movember, movimento 
cujo nome surgiu da junção das palavras moustache 

(bigode, em inglês) e november (novembro em in-
glês), na Austrália. 
  A iniciativa se alastrou, sendo adotada por 
vários países, inclusive o Brasil, como forma de cha-
mar a atenção dos homens para a importância da 
prevenção do câncer de próstata. Hoje, o movimento 
já atinge mais de 1,1 milhões de pessoas em campa-

nhas formais em países como Austrália, Nova Zelân-
dia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlândia, 
Holanda, Espanha, África do Sul e Irlanda. Seu obje-
tivo principal é mudar os hábitos e atitudes do públi-
co masculino em relação a sua saúde e seu corpo, 
incentivando assim, o diagnóstico precoce. O diag-

nóstico precoce é hoje a arma mais importante. 
Quando descoberto nos estágios iniciais, as chances 
de cura do câncer de próstata são muito mais altas. 

No Brasil, a doença é responsável por 6% do total de 
óbitos de homens e, 2010, fez 12.778 vítimas. 

         

  
 
O  Dia de Finados é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 
de novembro. Desde o século II, alguns cristãos rezavam 
pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires para rezar 
pelos que morreram. No século V, a Igreja dedicava um dia 
do ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém 
rezava e dos quais ninguém lembrava. No século XIII esse 
dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro, por-
que 1 de novembro é a Festa de Todos os Santos. 
A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para 
fundamentar sua posição (cf. Tobias 12,12; Jó 1,18-
20; Mt 12,32 e II Macabeus 12,43-46), e se apóia em uma 
prática de quase dois mil anos. 
 Não há base bíblica para os protestantes quanto a 
essa prática de “rezar” pelos mortos. Não se condena  a 
visitação e o cuidado com os túmulos dos nossos parentes, 
porém isso deve ocorrer o ano todo e não apenas neste dia. 

  

 JESUS CRISTO O CRIADOR  
Jo.1:1-3 

Estar com Deus, sendo Deus, sendo um com Deus é a 

maneira apenas completa e satisfatória da existência. 

Desde a eternidade antes da criação, Jesus, o eterno é 

coexistente com Deus e é Deus. Quando começou a cria-

ção, Jesus estava com Deus. A união entre o Pai e o Filho 

é tão forte que quem honra o Filho, também honram o Pai. 

Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou 

"(João 5:23). Jesus, o Verbo, a Palavra, a expressão da 

mente de Deus. Deus criou tudo, e estava tudo bem, tudo 

era bom, tudo foi excelente, tudo foi impressionante, 

incrível. Sem dúvidas há um paralelo entre Jo. 1:1 e Gên. 

1:1, a nova criação e a antiga criação. Ele falou e tudo se 

fez; Ele ordenou e tudo veio a existir. Deus criou todas as 

coisas (Cl. 1:16) No grego a expressão "foram feitas" 

encontra-se no tempo verbal perfeito que indica um "ato 

concluido".  A criação está consumada. Não é um 

processo em andamento. Olhar para criação de Deus 

através de Jesus nos convida a louvar e exaltar em 

adoração e ação de graças. "No princípio, Deus criou os 

céus e a terra" (Gn 1:1). Não havia material preexistente, 

Deus criou do nada, por decreto. Ele decidiu que as 

coisas deveriam existir e chamou-as a existência. Na obra 

da criação, Pai, Filho e Espírito Santo atuaram juntos (Gn 

1:2; Ps. 33:6, 9; 148:5, João 1:1-3, Col. 1:15, 16; Hb . 1:2, 

11:3). O ato de criação é mistério para nós, não há mais 

nele do que podemos compreender. Nós não podemos 

criar por um mero ato de vontade, e não sabemos como 

Deus pôde. Como Paulo disse aos atenienses: "Ele dá a 

todos vida, respiração e tudo ... nele vivemos, nos 

movemos e existimos" (Atos 17:25, 28). Ele é capaz de 

agir na ordem criada em formas que não são acessíveis à 

nossa compreensão. 

 A Ele toda honra e toda glória........   Rev. Eloi Moutinho 

1 de novembro de 2015 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas   

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

Rosie Mattos 

2 de novembro - dia de finados 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_V
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_de_Todos_os_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus
https://pt.wikipedia.org/wiki/II_Macabeus

