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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Ana Paula Moutinho 

                  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aconteceu nos dias  23 a  25, em Bocaíúva do Sul-
PR,  o III Congresso de Mulheres da Área Sul. Este-
ve presente mais de 200 mulheres que receberam 
a ministração da palavra com o tema do evento: 
Buscando a essência. 

“Hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada” 

 

 
 

 

                  2 a 8 de dezembro 
 
 

04- VANESSA DA SILVA 

05- NELSON BERZOLLI 

      IVANA PEREIRA 

06- APARECIDA M. DE ALMEIDA 

07- TATIANE AQUINO RODRIGUES 

       MARIA JOSÉ OLIVEIRA 

08 - PATRICIA MARTINS ALMEIDA 

       RODRIGO DE CAMARGO SANT'ANA 

1 - Confraternização dos professores do MED 

8 - Encontro Natalino de Mulheres 

16 - Assembleia anual da igreja 

22 - Cantata de Natal 

31 - Culto de ações de graças  

 

 

Traga a sua doação para a cesta do amor 

Não esqueça que alguém precisa de você!! 
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 DEUS NÃO VAI PERGUNTAR  

 

Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava 

dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas que necessitavam 

de ajuda você transportou.  

Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, mas vai 

perguntar quantas pessoas você abrigou nela.  

Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, 

mas vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir.  

Deus não vai perguntar o montante de seus bens materiais, 

mas vai perguntar em que medida eles ditaram sua vida.  

Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, mas vai 

perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo.  

Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu, 

mas vai perguntar de que forma você promoveu outros.  

Deus não vai perguntar qual foi o título do cargo que você 

ocupava, mas vai perguntar se você desempenhou o seu tra-

balho com o melhor de suas habilidades.  

Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai 

perguntar para quantas pessoas você foi amigo.  

Deus não vai perguntar o que você fez para proteger seus 

direitos, mas vai perguntar o que você fez para garantir os 

direitos dos outros.  

 

 

01- Crente Celular – Dependendo do lugar não dá sinal 
de crente. 
02- Crente DIRECTV - Direto na 
TV. 
03- Crente Manteiga – Vive se 
derretendo por qualquer pão 
velho.  
04- Crente MESTRE-GATO – Só 
ele sabe tudo. Vocês não sa-
bem nada. 
05- Crente Papagaio (3) – Vive 
repetindo tudo aquilo que fa-
lam sem examinar as escrituras. 
06- Crente PETER PAN – Não quer crescer. Tá sempre no be
-a-ba e ainda critica quem cresce, sempre criança na fé. 
07- Crente PlIM-PLIM – Ora rapidinho (no intervalo) para 
não perder a novela… 

08- Testemunha de ENJUÁ – É começar falar e lá vem triste-
munho.  
09- Crente Sanfona – Ora fechado, ora aberto. 
10- Crente Soluço - Sempre vem quando não se espera. 
Atrapalha. Não serve para nada. Quando se acha que sosse-
gou vem de novo com suas interferências. Quando se acre-
dita que vai e volta, desaparece como começou sem avisar. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 - 8431-4431 (Oi) - 9620-1580 (Tim) 

 

 

         O SIGNIFIDO DA SANTA CEIA                                     

                                        I Co 11:24-28                                                                                  

A Santa Ceia, é um sacramento instituído por Jesus à sua Igre-

ja: "Tomai e comei..., tomai e bebei..., fazei isto..." I Cor 11:24-

25                                                                                      

 - É a maior celebração, pois aponta para o passado, presente e 

futuro da Igreja e o reino de Deus                                                                

- Passado (salvação no Calvário) 

- Presente (Vida Ativa de comunhão uns com os outros e com 

Deus) 

- Futuro (Bodas do Cordeiro e eternidade nos céus 

A Santa Ceia Significa                                                                     

1. PROCLAMAÇÃO: Anúncio "Anunciais..." I Cor 11:26 

A Santa Ceia lembra-nos a nossa salvação conquistada por Jesus 

no Calvário e por meio deste ato proclamamos que Jesus morreu 

pelo pecador e ressuscitou;                                             

 2. ADORAÇÃO: Intimidade, devoção, comunhão, sociedade, 

pacto, vida plena e ativa em Cristo. Jo 6:56. 

É impossível participar plenamente da Santa Ceia sem adorar 

aos Senhor em espírito e em verdade;                            

3. INTEGRAÇÃO: Comunhão, sincero e perfeito relacionamen-

to uns com os outros. A Santa Ceia não tem nenhum significado 

na vida de alguém que não esteja em plena  comunhão com o 

corpo de Cristo (Igreja). Jo 13:8                                                                                         

4. O QUARTO e último propósito da Santa Ceia, é apontar para 

a volta do Senhor Jesus e as Bodas do Cordeiro, ceia esta que 

será celebrada por Jesus com sua Igreja e todo o Reino dos Céus. 

Mt 26:29                                                                                            

A Santa Ceia, sempre deve ser e será a maior festa da Igreja aqui 

na terra e lá no Céu.  O que acontece aqui é apenas uma prefigu-

ração, um prenúncio do que acontecerá nas Bodas do Cordeiro; 

juntos, todo o Reino dos Céus, Cristo e sua Igreja. Ap 19:6-9 

 

                                                                  Rev. Eloi Moutinho 

 2 de dezembro de 2012 

 

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 

ORDEM DO CULTO 


