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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    

 “Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.”     Sl. 100.4 

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 

 

 

 

 

12- RONALDO DE SOUZA 
12- ANA LAURA MIRANDA 
14 - MARCOS VINICIOS  DO NASCIMENTO 
15 - MARIA JOSÉ COSTA 
15 - NELSON ARZOLLI 
16 - PEDRO HENRIQUE PAIXÃO 
17- SHEILA FERNANDA PEREIRA 

     

                 ♥ Pela nova junta que assumirá em 2011; 
     ♥ Pela apresentação da cantata de Natal; 
     ♥ Agradecimento pelo ano de 2010. 

 

    

 

AME - Ministério Mãos Estendidas 
 

NATAL SEM FOMENATAL SEM FOMENATAL SEM FOMENATAL SEM FOME    
 

Não feche os seus olhos para os necessitados, pois enquanto uns tem muitos, outros não 
tem nada. Você pode ajudar trazendo alimentos não perecíveis. 

 
 

“..Deus ama à quem dá com alegria” (II Co 9:7b)     

 

A presidente do MED, irmã Sheila agradece a todos que participaram e 
ajudaram nesses dois últimos eventos do departamento e pelos tantos outros 
que aconteceram no ano de 2010. Que Deus abençoe e recompense a todos.  
Fotos de Álison. 



 
 
 

 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XI     nº 50   12/12/2010 

12   de  dezembro de   2010 

 

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 

Natal simboliza nascimento. Na história da humanidade, o 
nascimento de Cristo. Na história de cada um de nós, 
significa nascimento de novas esperanças, novos sonhos: 
desejo de confraternização, de criação, de 
vida nova. 
 

CURIOSIDADES DE NATAL 

 

Árvore de Natal: Muito antes de existir o 
Natal , os egípcios traziam galhos verdes de 
palmeiras para dentro de suas casas no dia mais 
curto do ano em dezembro como um símbolo de 
triunfo da vida sobre a morte. Já o costume de 
ornamentar a árvore pode ter surgido do hábito que os druidas 
tinham de decorar velhos carvalhos com maçãs douradas para as 
festividades deste mesmo dia do ano.A primeira referência a 
uma " Árvore de Natal" é do século XVI.  
 

O cartão de Natal: A prática de enviar 
cartões de Natal surgiu na Inglaterra no ano 
de 1843. Em 1849 os primeiros cartões 
populares de Natal começaram a ser 

vendidos por um artista 
inglês chamado William 
Egly.  
 

Os presentes: Existem muitas origens para 
este símbolo. Uma delas conta que São Nicolau, 
um anônimo benfeitor, presenteava as pessoas 
no período natalino. Outra tradição mais antiga, 

lembra os três reis magos que presentearam 
Jesus. O dia e o motivo de dar e receber 
presentes varia de país para país.  
 

Canções de Natal: A Igreja católica sempre deu 
muita importância para o valor da música. As 
primeiras canções natalinas datam do século IV e 
são cantadas até hoje na véspera de Natal. 

  
A Comida: O Natal significa comida na maior 
parte do mundo cristão. O simbolismo que o 
alimento tem na mesa no dia de Natal vem das 
sociedades antigas que passavam muita fome e 
encontravam em algum tipo de carne - o mais 
importante prato - uma forma de referenciar à 
Deus e à Jesus (ligada às palavras de Jesus: " 
Este é meu corpo"). Geralmente era servido porco, ganso - mais 
tarde substituído por peru, e peixe. Uma série de bolos e massas 
são preparados somente para o Natal e são conhecidos por todo 
mundo.   

 

O Presépio: Um dos símbolos mais comuns no 
Natal dos países católicos é a reprodução do 
cenário onde Cristo nasceu: uma manjedoura, 
animais, pastores, os três reis magos, Maria, 
José e o Menino Jesus.  O costume de montar 
presépios surgiu com São Francisco de Assis, que 
pediu a um homem chamado Giovanni Villita que 
criasse o primeiro.  
 

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

                     
 

 

O DESAFIO DE SEGUIR A CRISTO 

 
A vida cristã não é uma filosofia. É andar com Jesus. É seguir a 
Jesus. Quem segue não escolhe a direção a ser tomada.                  
O início da caminhada cristã se dá com uma genuína 
conversão, onde a vida do pecador passa por uma profunda 
mudança em todo o seu antigo estilo de viver. No meio do 
caminho passamos por desertos, provações, temos que 
renunciar diariamente muitas coisas, experimentamos milagres 
e bênçãos sem  medida. Temos que vencer o diabo e a nós 
mesmos (nosso ego). Seus motivos para seguir Jesus serão 
testados.                                                    É necessário uma 
perspectiva correta da vida cristã: A visão de Deus é, 
sobretudo, a formação do caráter cristão em nós. A maior 
experiência do cego de Jericó não foi enxergar, mas encontrar 
Jesus. Quem segue Jesus quer ir para onde ele vai. Jesus vai 
para junto do Pai. Vai para o céu, mas no caminho existe uma 
cruz. Você ainda quer segui-lo? Queremos reinar com Cristo. 
Podemos beber o cálice que Ele bebeu ? (Mc.10:35-40) Salmo 
23:4 - Seguindo a Jesus no vale da sombra da morte. Quem 
perder a sua vida por amor de Cristo achá-la-á. (Mt.16:25).  Os 
discípulos enfrentaram até mesmo a morte física. Chegar na 
Canaã celestial para quem segue a Cristo é o grande desafio. 
O problema é que muitos seguidores desistem, desviam do 
caminho. A coroa é para aqueles que perseverarem até o fim.    
 Vale a pena continuar.....seja perseverante....O 
Senhor é contigo..                                                                                            

                                                                        Boa semana     

Rev. Eloi Moutinho            


