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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião 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. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

                                                    “Quem fica de joelho para Deus fica de pé em qualquer situação.” 

 

 

 

16 - MARCELINA DOMINGOS 
17 - ALBA CLIVATI  
17 - GLAUCIA RENATA CARDOSO SOLA 

18 - ROGÉRIO TAKESHITA 

A partir do dia 19 de janeiro inicia-se o ano eclesiástico e isso significa 

que a igreja terá uma nova junta. Ela é formada pelo pastor presiden-

te, ecônomos, mordomos e líderes dos departamentos da JNI, MEDI e 

MNI. Nos próximos boletins conheceremos quem são esses irmãos e 

também quem são os líderes dos ministérios existentes na igreja. 

Para iniciar conheceremos o corpo pastoral. 

Pastor Mario casado com Luzinete e pai de quatro filhos: Mario Jr. 

Ana Beatriz, Eduarda e João. 

Reverendo Israel casado com Rosi e pai de dois filhos: Rafael e Vitor. 

 

Pastora Mariana casada com 

Clóvis e mãe de duas filhas: 

Stephanie e Emanuelle. 

 

 

“Salva o teu povo e aben-
çoa a tua herança! 
Cuida deles como o seu 
pastor e conduze-os para 
sempre.”  Salmos 28:9  

 

 
 

 

 

 

No dia 18 de janeiro—sábado dàs 9h às 12h e dàs 
14h às 17h, teremos a assembleia distrital e todos 
estão convidados para participarem.  
 
 

No dia 19 às 19h haverá no culto a 
posse dos novos presidentes e da 
junta para o ano eclesiástico de 
2014. 

                  13 a 18 de janeiro 

Esquerda p/ a  direita - Reverendo Eloi casado com Nilza e pai de 

cinco filhos: Claudio, Ricardo, Samuel, Ana Paula e Débora. 

Pastor Daniel casado com Leonice e pai de três filhas: Raphaella, 

Bruna e Kamilla. 

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_28_9/


Havia, numa cidade da Ásia Menor, três pequenas árvo-
res que sonhavam o que seriam depois de grandes. A 
primeira, olhando as estrelas, disse: - Eu quero ser o baú 
mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até 
me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o ria-
cho e suspirou: - Eu quero ser um grande navio para 
transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale 
e disse: - Quero ficar aqui no alto da montanha e crescer 
tanto, que as pessoas, ao olharem para mim, levantem 
seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passa-
ram e certo dia vieram três lenhadores e cortaram as três 
árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo 
que sonhavam. Mas lenhadores nem sempre costumam 
ouvir e nem entender sonhos.. Que pena! A primeira ár-
vore acabou sendo transformada num coxo de animais, 
coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno 
barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os 
dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da 
montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada 
de lado num depósito. E todas as três se perguntavam 
desiludidas e tristes: - Por que isso? Mas, numa certa 
noite, cheia de luz e de estrelas, onde haviam mil melodi-
as no ar, uma jovem mulher colocou seu neném recém-
nascido naquele coxo de animais. E de repente, a pri-
meira árvore percebeu que continha o maior tesouro do 
mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou 
transportando um homem que acabou dormindo no bar-
co, mas quando a tempestade quase afundou o pequeno 
barco, o homem levantou e disse ao mar revolto: 
"Sossegai". E num relance, a segunda árvore entendeu 
que estava carregando o Rei dos Céus e da Terra. Tem-
pos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore es-
pantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de 
cruz e um homem foi pregado nela - fora condenado à 
morte, mesmo sendo um inocente. Logo, sentiu-se horrí-
vel e cruel, mas no domingo o mundo vibrou de alegria, e 
a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado 
um homem para salvação da humanidade, e que as pes-
soas sempre se lembrariam de Deus e de Seu Filho Je-
sus Cristo ao olharem para ela. Todos nós podemos diri-
gir a Deus as preces mais diversas. No entanto, todos 
precisamos saber esperar e buscar compreender as res-
postas de Deus. 

  

O QUE ESTÁ ROUBANDO O LUGAR DE DEUS EM 

SEU CORAÇÃO? 

Perguntou o jovem rico: “Bom mestre, que farei 
para herdar a vida eterna”? Respondeu-lhe Jesus: 
“Sabes os mandamentos...” Lucas 18:18-20. 

Se somos salvos pela graça de Deus, mediante 
a fé, Efésios 2:8-9, e se todo ensinamento do Senhor 
Jesus não deixa dúvidas de que somos salvos quando 
cremos na obra que Ele realizou por nós, em nosso 
favor, por que ele deu esta resposta a este homem, 
levando-nos, inicialmente, a pensar que devemos obe-
decer a lei, como os Judeus, a fim de por este ato rece-
bermos salvação?  

Aquele jovem respondeu ao Senhor: “Tudo isso 
tenho observado desde minha juventude”, versículo 21. 
Mas quando o Senhor lhe diz que uma coisa lhe falta-
va, e lhe manda vender tudo que tinha, dar aos pobres, 
e depois segui-lo, percebe a tristeza do homem, que 
em seguida segue seu caminho sem seguir ao Senhor 
Jesus.  

O primeiro mandamento da lei de Deus é: “Não 
terás outros deuses diante de mim”, Êxodo 20:3. O a-
póstolo Paulo disse que o objetivo da lei era servir de 
aio (caminho ou guia) para conduzir-nos a Cristo, a fim 
de sermos justificados pela fé, Gálatas 3:24. O Senhor 
Jesus citou a lei a fim de mostrar àquele jovem, que 
julgava observá-la desde sua juventude, de que estava 
falhando no primeiro mandamento, ao ter o apego ex-
cessivo aos bens materiais entre ele e Deus. Esse ape-
go à riqueza roubava o lugar de Deus em seu coração. 

O QUE ESTÁ ROUBANDO O LUGAR DE DEUS EM 
SEU CORAÇÃO? 

                                                        Pr. Mario Biolada 

12 de janeiro de 2014 

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 


