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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 

    

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

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 experiência da inteira santificação; cujas vidas dão teste-
munhos públicos da graça de Deus que nos chamou para uma vida 
santa. Os membros eleitos pela igreja local em 11 de dezembro de 
2016 para comporem a Junta de Oficiais no ano eclesiástico de 2017 
são: 

ECÔNOMOS: CLAUDIA, RODRIGO , JAIME E WELIGTON. Conservam os 
títulos das propriedades da igreja local, orientam com relação ao desenvolvi-
mento das instalações e ao planejamento financeiro, a não ser que a junta da 
igreja faça outras provisões. Dão orientação especial ao levantamento de fun-
dos 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 ministé-
rio. Visando fidelidade no desempenho dos seus deveres, os ecônomos são 
responsáveis perante a igreja local. 

MORDOMOS: LUIZ GONZAGA, APARECIDA CREMASCO, DALCIMAR E 

ANTÔNIO. 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 e na nutrição cristã na igreja local. Proveem os elementos para a Ceia 

do Senhor e, quando solicitados pelo pastor, ajudar na distribuição dos mesmos. 

 
 

19 – SAMELLY ABUCCI 
20 - MICHELLE MAGOTTI 
24 – VALDIRENE DE MATTOS 
25 - TEREZINHA CANDEIA CAMARGO DA SILVA 

19 a 25 de fevereiro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

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

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 

   ECÔNOMOS E MORDOMOS...     

  QUEM SÃO E O QUE FAZEM 



   

 

 

Você é um discípulo? 
 

"Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar 
a tudo o que possui não pode ser meu discípulo." (Lucas 

14:33) 
 

 Você é um discípulo? Só por ser Cristão não 
significa que você seja um discípulo. Todo discípulo crê 
em Jesus, mas nem todo aquele que crê é um discípu-
lo. Jesus nos deu a definição de um discípulo 
em Lucas 14. Três vezes nessa passagem Ele disse 
que, se não fizermos essas coisas, não poderemos ser 
seus discípulos. Primeiro, Jesus disse: "Se alguém 
vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, 
seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida 
mais do que a mim, não pode ser meu discípu-
lo." (Lucas 14:26) Ele está dizendo que o seu amor por 
Deus deve ser tão grande e tão intenso que todos os 
outros amores serão menores do que esse. Segundo, 
Ele falou: "E aquele que não carrega a sua cruz e não 
me segue não pode ser meu discípulo." (Lucas 14:27). 
Se você quiser viver sua vida ao máximo, então deve 
negar a si mesmo e colocar Cristo à frente. Você pega 
todos os seus objetivos, desejos, sonhos e aspirações 
e os apresenta a Deus. E então você descobrirá que os 
planos de Deus para você são sempre os melhores. 
 Finalmente, Jesus disse: "Qual de vocês, se 
quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e 
calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente pa-
ra completá-la?" (Lucas 14:28) "Da mesma forma, qual-
quer de vocês que não renunciar a tudo o que possui 
não pode ser meu discípulo." (Lucas 14:33).  
 Você deve calcular o preço de seguir Jesus. 
Sim, há um custo em seguir Jesus. Mas há um custo 
maior em não segui-lo. Jesus nos chamou a sair e fa-
zer discípulos (Mateus 28:19), mas é necessário ser 
primeiramente um, para poder fazer outros. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

No dia 12, o culto missionário teve enfoque para a Jordâ-

nia, país que recebe refugiados da Síria e Iraque. 

Célula Idade com Qualidade - Residência Antonio e Cida 

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/02/voce-e-um-discipulo.html
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/14/28
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/14/33
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/19

