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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 S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MED  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

       "Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração." John Bunyan (1628-1688)  

01 - EVANDRO FEIJO RODRIGUES 
01 - PATRICIA FERREIRA NEVES 

03 - MARLENE DE OLIVEIRA FERNANDES 
04 - ANA PAULA MOUTINHO EVANGELISTA 
04 - VILDINEY DE ALMEIDA SANT'ANA 

05 - GLAUCYCLEIA LINO SILVA 
06 - ELLEN DIAS RAMOS 

07 - SAULO VINICIUS DA PAIXÃO 
07 - SUELY BOLDO MARTINS  

 
 

MNI – MISSÕES NAZARENAS INTER-
NACIONAIS 
 
“Mas recebereis poder, ao descer sobre 

vós o Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como 

em toda a Judéia e Samaria e até aos 
confins da terra.” 

At. 1:8 

               
Presidente: Edson Batista -  Vice: André Rossetti 
Secretária: Valéria Alves 

 
PROPÓSITO DO MNI 
Formar em todos os congregados da igreja uma ampla visão de mis-

sões, através de uma consciência bíblica, levando-os a compreende-
rem a urgência da proclamação do evangelho de Jesus até os confins 
da terra, propiciando à igreja a cumprir a Grande Comissão através da 

evangelização, do discipulado, da implantação e desenvolvimento de 
igrejas, tornando-a assim, essencialmente missionária. 
 

ATRIBUIÇÕES DO MNI 
Incentivar a prática do evangelismo pessoal por todos os membros da 
igreja; 

Prover cursos de treinamento para testemunho e evangelismo pesso-
al; 
Promover pelo menos uma conferência missionária por ano, incenti-

vando por este e por outros meios a maior participação desta igreja na 
obra missionária local, nacional e internacional; 
Elaborar e divulgar materiais e notícias evangelísticas e missionárias. 

Promover, junto com o Ministério de Escola Dominical (MED), o mês 
missionário, onde todas as turmas da EBD estarão recebendo minis-
tração sobre missões; 

Auxiliar em projetos para missão local. 
Conscientizar a igreja sobre o privilégio de ofertar para missões 
(Páscoa, Gratidão e Alabastro), desafiando os seus membros e con-

gregados a ultrapassar os alvos estabelecidos para esse fim a nível 
mundial e local; 
Promover reuniões de oração por missões, enfatizando, principalmen-

te, os trabalhos adotados pela igreja; 
Observar a política de missões da igreja para adoção e manutenção 
de missionários; 

Administrar todas as necessidades dos missionários adotados pela 
igreja; 
Sempre que possível, participar das estratégias e eventos missioná-

rios do distrito. 

 

         1 a 8 de fevereiro  

Será no DIA 7 DE FEVEREIRO—20h. 

Todos professores devem participar. 



 

 

Guardando a Palavra de Deus 
 

"Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da 
Escritura, à exortação e ao ensino." (ITimóteo 4:13) 

 

A Bíblia nos adverte que, entre outras coisas, um dos 
sinais dos últimos dias será a existência de falsos pro-
fetas, falsos apóstolos, falsos mestres e falsas maravi-
lhas. Se o que estamos vivendo hoje não é uma descri-
ção perfeita desse texto, então não sei mais nada. 
Nunca vi tanto ensino falso e tanto analfabetismo bíbli-
co entre os cristãos como os que vejo hoje em dia. Fico 
impressionado com a quantidade de crentes que não 
tem os fundamentos da teologia cristã. O grito de Oséi-
as em sua época soa bem verdadeiro para os nossos 
dias: "Meu povo foi destruído por falta de conhecimento 
[...]" (Oséias 4:6). Como precisamos da Palavra de 
Deus. Como precisamos conhecer a Palavra de Deus. 
A única maneira de distinguir o verdadeiro do falso é 
tendo um bom conhecimento das Escrituras. Jesus 
elogiou os crentes despertados na igreja da Filadélfia, 
que estavam guardando a Sua Palavra (Ap. 3:8). Ele 
também elogiou essa igreja por sua perseverança e 
prometeu mantê-la na hora da provação (ver versículo 
10). Além de falsos ensinamentos, outro sinal dos últi-
mos dias será que "[...] alguns abandonarão a fé e se-
guirão espíritos enganadores e doutrinas de demô-
nios" (I Tim. 4:1). Nesses dias haverá provações e ten-
tações. Precisamos nos lembrar que o nosso adversá-
rio, o diabo, está ao redor, tentando nos derrubar. Você 
está guardando a Palavra de Deus nesse instante? 
Acredito que a igreja, em muitos aspectos, tem se afas-
tado disso na atualidade. E, como resultado, não temos 
feito a diferença que deveríamos fazer. Precisamos 
perseverar e guardar a Palavra de Deus. 

 

2 de fevereiro 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 

Encontro de homens realizado no dia 24 de janeiro na residência 

do Fernando. 

No período de 23/1 a 14/2 a célula da JNI está sendo realizada na 

praça do aeroporto. Agora será na sexta-feira. 

DIA 16 DE FEVEREIRO ENCER-
RA O HORÁRIO DE VERÃO. 

A COPA INICIA NO DIA 12 DE 
JUNHO E TERMINA NO DIA 13 

DE JULHO. 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/01/guardando-palavra-de-deus.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/os/4/6
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/3/8
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/3/10
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/4/1

