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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) 

   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 

                  
 

 

 
 

 

 

                                 

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes…” Gal. 5.1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02 - GUSTAVO COSTA 

02 - THIAGO DE LIMA VITORINO 

03 - DÉBORA BARROS PEREIRA BARBOSA 

05 - ANDREA FERREIRA GARCIA 

06 - VILMA DALVA FONSECA DE GOES 

07 - BRUNO RAFAEL MARTINS 

10 - ROSA DEFENDE TIROLLA 

16 - MARCELINA DOMINGOS 

17 - GLAUCIA RENATA CARDOSO SOLA 

17 - ALBA CLIVATI  

18 - ROGÉRIO TAKESHITA 

19 - MARIA APARECIDA CAMARGO 

21 - PAULO SERGIO PEREIRA 

22 - NEUCI ROSSITO AGUAYO 

27 - IVANILDE DOS REIS DIAS 



   
 

 

Escrito por Regina Brett, 90 anos de idade, assina uma colu-

na no The Plain Dealer, Cleveland, Ohio. 

"Para celebrar o meu envelhecimento, certo dia eu escrevi 

as 45 lições que a vida me ensinou. É a coluna mais solici-

tada que eu já escrevi." Meu hodômetro passou dos 90 em 

agosto, portanto aqui vai a coluna mais uma vez 

1. A vida não é justa, mas ainda é boa.  

2. Quando estiver em dúvida, dê somente o próximo passo, 

pequeno.  

3. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando alguém.  

4. Seu trabalho não cuidará de você quando você ficar doen-

te. Seus amigos e familiares cuidarão. Permaneça em conta-

to.  

5. Pague o total seus cartões de crédito, nunca o mínimo.  

6. Você não tem que ganhar todas as vezes. Concorde em 

discordar.  

7. Chore com alguém. Cura melhor do que chorar sozinho.  

8. É bom ficar bravo com Deus Ele pode suportar isso.  

9. Economize para a aposentadoria começando com seu 

primeiro salário. 

10. Quanto a chocolate, é inútil resistir. 

 

 

          A DIFERENÇA ENTRE SEGUIR E SERVIR                                                       
João 12.25 - 26 

         Jesus nos ensina neste texto que há uma grande diferença 

entre prestar serviço a Ele e ser um discípulo que segue o seu 

mestre. O Senhor nos apresenta aqui alguns princípios que são 

indispensáveis na vida de alguém segue o seu Mestre. "Se al-

guém me serve, siga-me". 

1. Quem serve a Jesus, vence o ego - (Jo.12:25) Existe a neces-

sidade, de que o novo homem em Cristo Jesus renuncie as prio-

ridades de seu prazer, e nesse lugar coloque a vontade suprema 

de Deus. Não mais a nossa vontade mas a vontade daquele que 

vive em mim. (Gl.2:19:20) 

2. Quem serve a Jesus, segue-o - (Jo.12:26): Seguir é estar 

onde Jesus está: Evidentemente não podemos estar hoje no céu 

como Jesus está. Como poderei estar onde Jesus está? É simples: 

Jesus está hoje nas palavras verdadeiras, nos atos de honestida-

de, de justiça, de compreensão, de amor etc. Quando porém, 

praticamos o que Ele deseja, estamos com Ele. Seguir é atender 

seu chamado: Este “me segue” do Senhor é para todos nós. Se-

guir é deixar os próprios deuses: Esses outros deuses não são 

apenas de barro, gesso ou madeira, mas também o dinheiro, o 

estômago, a ambição que também são deuses que devemos dei-

xar de lado. Seguir é servir de todo o coração: Todo nosso cora-

ção deve servir a Deus, no trabalho, no lar, na igreja, nas amiza-

des etc. Seguir é servir no Espírito: O servir a Cristo deve ser no 

Espírito e não na carne, pois o que segue a Cristo no Espírito 

semeia no Espírito, e se semeia no Espírito colherá no Espírito.                                                                                                                      

Seguir a Jesus é mais do que apenas servir-lhe na aparên-

cia.Quando seguimos ao Senhor, somos honrados pelo Pai. Se-

guir a Jesus implica completa mudança de vida. Somente segui-

mos a Jesus quando renunciamos à nossa própria vida para dei-

xar que a vida de Cristo apareça em nós. 

 
Rev. Eloi Moutinho 

 20 de janeiro de 2013 

 

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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E-mail: Rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


