
A
G

E
N

D
A

 

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. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

                                      Amor incondicional é aquele que não reivindica nada antes de fazer um favor.  

 
 

 

02 - DANIEL NAKANISHI 
03 - EMANUELLE SALGADO 

03 - EDSON JOSÉ BATISTA 
03 - CLAUDIA CRISTINE VEITAS NOVELLI  
08 - MARIA NILZA ALVES MOUTINHO 

 “Por essa razão, o homem deixará pai e 

mãe e se unirá à sua mulher, e eles se 
tornarão uma só carne.“ Genesis 2:24) 
 
 

Líderes: Pr. Daniel e Leonice de Mattos 
 

Equipe: Danilo e Cida, Roberto  e Claudi-
a, Débora e Marcelo, Jaime e Eliane, Pe-
dro e Luciana, João e Marilda, Eder e 
Camilla e Alexandre e Renata. 
 

 
PROPÓSITOS 
Incentivar e propici-
ar a solidificação 
das famílias incor-
poradas na igreja, 
através de ministra-
ções da Palavra de 
Deus, eventos de 
comunhão e apoio 
sistemático às mes-
mas. Construir pila-

res firmados na rocha que é Cristo  e fortalecimento espiritual. 
ATRIBUIÇÕES 

 Promover programação para reflexões, lazer e integração 
dos casais; 

 Realizar conferência, retiro, reuniões e encontros para 
casais; 

 Prestar homenagens aos casais nos aniversários de casa-
mentos; 

 Ministrar o curso Casados para sempre do MMI, preparan-
do futuros lideres; 

 Acompanhar a comunhão e relacionamento de casais ca-
dastrados e envolvidos; 

 Incentivar as famílias a exercerem a prática do culto do-
méstico; 

 Manter atualizações, divulgações e registros na mídia e 
internet; 

 Acolher e visitar casais que agregam ao ministério ou a 
igreja; 

 Participar das estratégias e eventos do Distrito. 

                2 a 8 de março 

01 a 04 - JNI - Acampamento 

05 - MNI - Homenagem as mulheres missionárias 

08 - MIQ - Palestra com assistente social 

15 - MNI - Promoção de massas 

21– MHH - Reunião de homens - 20h 

Inicia-se no dia 9 de março às 9h. Apenas para os casais inscritos. 

 

 
 

 

            



                    
No dia 22 de fevereiro foi realizado uma palestra com o geriatra José Ro-

berto de Almeida. Um evento organizado pelo Ministério Idade com Quali-

dade e contou com a presença dos irmãos da igreja e alguns visitantes. 

Depois da palestra foi servido um café da manhã maravilhoso. 

 

Qual é a sua prioridade? 
 

 

Nossos dias, meses e anos estão cada vez passando 
mais rápido. São pessoas nascendo, crescendo, morren-
do. Algumas vivendo intensamente, outras com marasmo. 
Algumas com seriedade, outras não. Preocupamo-nos em 
fazer uma boa faculdade, em ter uma boa qualificação no 
mercado de trabalho, em ter uma carreira bem sucedida. 
Em nossas igrejas, ocupamos cargos importantes que 
ajudam pessoas e a organização. Cantamos em grandes 
corais, organizamos campanhas, preparamos estudos, 
entre outras coisas. Dispomos de tempo para tudo. Para 
um futebol com amigos, umas compras no shopping, um 
cinema, um jantar importante, uma viagem programada, e 
assim vai. Com essa vida corrida sempre temos priorida-
des diferentes. Prioridades essas, que muitas vezes ficam 
distorcidas e desajustadas. Creio na seguinte ordem de 
prioridade: Deus,  Cônjuge, Filhos, Trabalho, Igreja. Al-
guns me perguntam o que acontecerá se essa ordem for 
invertida? Eu certamente lhe direi que você terá proble-
mas. Penso em uma lógica básica. Deus, em sua infinita 
soberania, criou homem e mulher para seu louvor e pediu 
para ter seus filhos. Após isso, precisaram trabalhar, e só 
depois foi criada a igreja, em seu modelo físico. Essa or-
dem é simples, mas não praticada. Vejo grandes executi-
vos assinarem contratos importantes, conseguirem nego-
ciações que podem mudar a vida de suas empresas, mas 
simplesmente não conseguir falar com seu cônjuge e fi-
lhos. Líderes espirituais deixando de lado esposa e filhos 
para exercer a sua função dentro das igrejas. Quanto tem-
po lhe resta nessa vida? Eu não sei! Mas uma coisa eu 
tenho certeza: ainda há tempo para fazer o ajuste de suas 
prioridades. Reavalie seus critérios. Não seja culpado por 
um casamento frustrado, por um filho desgarrado, por 
uma igreja fraca, pois se deseja ser uma pessoa abençoa-
da em tudo que fizer, busque andar na sequência de prio-
ridades correta. Sendo um excelente cônjuge, um bom 
pai, uma boa mãe, você seguramente será um bom profis-
sional, um bom amigo, enfim, uma pessoa abençoada. 
 

2 de março 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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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