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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 Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

“Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos.”   
 
 

 
 
 

15 - SAMUEL ALVES MOUTINHO 
15 - LETÍCIA AYUMI 
17 - WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS 
17 - FELIPE GUSTAVO A. DE CASTRO ALVES 
18 - GUSTAVO VINICIOS SAMPAIO 
20 - LUIZ CARLOS ZANGIROLAMI 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Estarão presente nesta Assembleia, o Dr. Jerry D. Porter, superintenden-
te geral, o Dr. Christian Sarmento, diretor  regional da América do Sul, 
como também líderes dos distritos das Igrejas do Nazareno no Brasil, e 
pastores e irmãos do Distrito Londrina. Este será um culto especial, onde 
haverá ordenação, entrega de licenças pastorais e posse da junta local. 
Também será uma noite única e significativa na vida do pr. Eloi, pois 
após 29 anos trabalhando como superintendente estará se aposentando 
desta função. Venha prestigiar e louvar à Deus por este momento na 
vida dele. “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros 

e orem uns pelos outros para serem curados. A ora-
ção de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16  

 
 

"A oração é o antídoto para todas as nossas aflições." 

Louvor ministrado na escola dominical pela célula da 
família Zanoni em agradecimento à Deus e a dedica-
ção do pr. Eloi nas ministrações da palavra. 
 
 

“Quando sentimos gratidão pelo que temos, ansiamos 
por fazer algo para tornar este mundo melhor.” 

15 a 21 DE MARÇO 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/5/16+#v16


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

        O que temos feito com os recursos que Deus nos tem 

dado? Onde estamos investindo nosso tempo, nosso pensa-

mento, e nosso dinheiro? O princípio de semeadura estabele-

cido por Deus, é uma maravilha, pois quando dedicamos nos-

so tempo às pessoas que precisam de nós, ou investimos nos-

so dinheiro numa boa terra, seguramente Deus fará que o 

tempo de colheita seja próspero. É como na natureza - cada 

semente tem seu fruto - quem planta amor colhe amor, quem 

planta perdão colhe perdão,quem planta honestidade colhe 

honestidade, quem planta dinheiro colhe dinheiro, e assim 

por diante... Como sabemos, nosso Deus é surpreendente, por 

isso há um mistério estabelecido, chamado princípio da mul-

tiplicação, essa é a melhor parte da história. Veja bem, na 

natureza plantamos apenas uma semente que gera uma árvo-

re, e esta árvore dá muitos frutos, e cada um com muitas se-

mentes. No mundo espiritual isso acontece da mesma forma. 

Por isso, encontre uma boa terra, comece a semear e tenha fé, 

pois tua colheita será mais do que abundante. Só é possível 

colher aquilo que se planta. Seja bom ou ruim. Seja muito ou 

pouco. Não espere ter muito antes de começar a semear. Faça 

isso hoje com o que você tem nas mãos. Você quer ter uma 

vida próspera e abençoada? Semeie, seja um doador, semeie 

seus recursos, seu tempo, sua vida. Cristo é o nosso maior e 

melhor exemplo de como semear. Ele mesmo se tornou uma 

divina semente que, vindo á terra, morreu e ressuscitou para 

dar muito fruto. Essa semente foi plantada no coração dos 

discípulos, e multiplicou-se até chegar à nossa vida hoje. 
                                                                                                                                                                                      

      Rev. Eloi Moutinho 

15 de Março 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

Em sua terceira edição, o jantar Deles para 
elas, foi um sucesso e o tema desse ano 
foi: Eu escolho amar você. Após a ministra-
ção da Palavra foi servido um delicioso 
jantar que teve como menu escondidinho 
de vários sabores feito pela Chef Marlene 
Buranello. O evento contou com mais de 
25 casais que receberam uma delicada 
bomborniere como mimo deste jantar. COLHEMOS O QUE SEMEAMOS 

 
Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois 

aquilo que o homem semear, isso também ceifa-

rá." Gálatas 6:7 


