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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  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MED  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

       Que as derrotas da vida não sejam motivo para tristeza, lute, hoje e sempre, pois só assim você será um vencedor.  

 

 

 

19 - MARIA APARECIDA CAMARGO 
21 - PAULO SERGIO PEREIRA 
22 - NEUCI ROSSITO AGUAYO 

MORDOMOS: CIDA CREMASCO, DALCIMAR, ERNESTO E LUIZ GONZAGA. 
Providenciam assistência e ajuda aos necessitados e aflitos. Um dos papéis 
bíblicos dos dirigentes leigos é ministrar em áreas de serviço prático (Atos 6:1-3; 
Romanos 12:6-8). Portanto, os mordomos devem oferecer o seu tempo e dons 
espirituais em atos de serviço, administração, encorajamento, misericórdia, 
visitação e outros ministérios. Assistem o pastor na adoração pública, na nutri-
ção cristã e proveem os elementos para a Ceia do Senhor e, ajudam na distribu-
ição dos mesmos. 

ECÔNOMOS: ALLYSON, CLAUDIA, JAIME E RODRIGO. Conservam os títulos 
das propriedades da igreja local, orientam com relação ao desenvolvimento das 
instalações e ao planejamento financeiro, a não ser que a junta da igreja faça 
outras provisões. Dão orientação especial ao levantamento de fundos para o 
sustento da igreja e do pastor, para que este esteja livre de cuidados seculares 
e ansiedades e possa consagrar todo o seu tempo à obra do ministério.  

 
 

 

 

 

 Este ministério tem o objetivo de ajudar 

pessoas necessitadas e para isso organi-
za bazares no decorrer do ano afim de 
arrecadar fundos e conta com as suas 

doações.  
 

ESTENDA SUAS MÃOS E CON-

TRIBUA COM ESTE MINISTÉRIO 

                  19 a 25 de janeiro 

A igreja tem uma junta local que, em harmonia com o pastor, cuida do trabalho 

e dos interesses da igreja. Ela é composta por pessoas que professam a expe-

riência da inteira santificação; cujas vidas dão testemunhos públicos da graça 

de Deus que nos chamou para uma vida santa. Os membros eleitos pela igreja 

local em 15 de dezembro de 2013 para comporem a Junta de Oficiais no ano 

eclesiástico de 2014 são: 

PR. ELOI (PRESIDENTE), RILDO (MEDI), EDSON (MNI) e VITOR (JNI). 
PRESIDENTE- O pastor titular é o presidente ex-officio da igreja local. 

Convoca as reuniões regulares e extraordinárias para planejamento e renovação das expec-

tativas e alvos da igreja. 

MEDI- Exerce supervisão executiva de todos os ministérios da Escola Dominical e promove 

programas de crescimento na matrícula, assistência e treinamento de liderança. 

MNI- É responsável pelo planejamento e execução de planos missionários assim como o 

levantamento de fundos como as ofertas de Páscoa, Alabastro e Gratidão. 

JNI- Preside o Conselho da JNI para facilitar o desenvolvimento do ministério de jovens na 

igreja local.  



       O TREM DA VIDA 

“Ele te cobrirá com as suas 
penas, e debaixo das suas 
asas estarás seguro”  Salmos 
91:4 
 

Durante a Revolução France-
sa, um trem transportando malotes precisava chegar 
a seu destino, através de 60 milhas de estradas sinu-
osas em uma hora. O maquinista era o responsável 
pelos malotes e sua esposa e filha estavam no trem. 
Ele precisava ser o mais veloz possível e quando pas-
sava sobre uma represa ou uma ponte, parecia que 
saía do trilho e saltava no ar. As poucas pessoas que 
seguiam no trem estavam aterrorizadas e em muitas 
ocasiões prendiam a respiração pelo pavor que as 
acometia. Em meio a toda aquela apreensão havia 
alguém que brincava e se divertia sem nenhuma pre-
ocupação. Ao ser perguntada se não estava com me-
do a menina deu gargalhadas e respondeu: “Por que 
eu teria medo? Meu pai é o maquinista!” Pouco mais 
tarde o condutor do trem entrou no vagão para ale-
gria de sua esposa. Enquanto enxugava o suor de seu 
rosto a sua filha pulou em seus braços e encostou sua 
cabeça em seu peito, com a mesma tranquilidade 
que tinha quando estava em casa. Que lição maravi-
lhosa para os filhos do Pai celestial! Quantas vezes 
temos estado apavorados pelo balançar do trem de 
nossas vidas ao atravessar as estradas sinuosas das 
dificuldades diárias. Parece que não conseguiremos 
alcançar os objetivos e que estamos prestes a descar-
rilar! Ou é um emprego que perdemos, ou um vesti-
bular fracassado, ou mesmo alguns desentendimentos 
que, às vezes, teimam em acontecer em nossos lares. 
Contudo, se temos colocado nossas vidas diante de 
Deus e cremos que o nosso Pai as conduz conforme a 
Sua vontade, nada temos que temer e, por mais que 
tudo pareça contrário, certamente nos conduzirá em 
segurança à estação da nossa vitória! Se Jesus é o 
“Maquinista” de sua vida, sorria e cante, porque Ele 

sempre cuidará de você!  

  

     NOVO ANO, NOVOS DESAFIOS 

 Um novo ano sempre traz consigo grandes 
expectativas, esperanças e fortes desafios. Esta-
mos iniciando neste dia 19 de Janeiro de 2014 um 
novo ano eclesiástico em nossa igreja. Como igre-
ja temos muitos motivos para olhar para frente e 
acreditar que na força do Senhor vamos alcançar 
nossos alvos.  Quero fazer de Filipenses 3:13 e14 
meu desafio pessoal e também o desafio da igreja 
para este ano que se inicia no dia de hoje.    
 
 

 Inicialmente Paulo sugere que: 
“esqueçamos as coisas que para trás ficam”. Após 
ele desafia a que “prossigamos para o alvo, para 
o prêmio da soberana vocação em Cristo”. Há u-
ma realidade futura a ser alcançada. Somos uma 
igreja com um grande potencial. Temos tudo para 
crescer, não apenas em números, mas na estatu-
ra de perfeição.    
 
 

 Nesse texto há uma palavra que é cons-
tantemente repetida: “prosseguir”. Esse verbo de-
ve marcar a jornada de todo o novo ano que está 
diante de nós. Não podemos, em nossa vida espi-
ritual, ficar parados, acomodados no que já alcan-
çamos, o desafio que temos é: “prosseguir”. Agra-
deçamos a Deus por ele ter para cada um de nós 
grandes desafios, alvos e propósitos a alcançar.    
 
 

 O desejo de Deus para esse novo ano é 
que: Prossigamos para alcançar uma fé mais 
comprometida, uma vida cheia do Espírito e um 
testemunho contagiante que alcance muitas vidas 
para Cristo. 

 

Rev. Eloi Moutinho  

19 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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


