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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

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 Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3321-6969 / 9943-6463) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Marisa Nemoto 

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                    “Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém”                 
           
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 – ANDREIA AP. DA SILVA SANTOS 

25 – THEO GOMES DE OLIVEIRA REIS 
27 - IVANILDE DOS REIS DIAS 
28 - BEATRIZ ROSA FONSECA 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

24 a 30 de janeiro 

 

 
 
 
 

SAÍDA DE LONDRINA NA SEXTA-FEIRA ÀS 22H 
 

O VALOR DO ÔNIBUS SERÁ DE 115,00 E CASO VOCÊ 

QUEIRA IR, FALAR COM O PR. ELOI. VAGAS LIMITA-
DAS 
 

DELEGADOS DO MED: Carol Guimarães, Luciana 

Santos Oliveira, Ana Paula M. Rodrigues, Maura Fer-
nandes, André Rosseti e Juliana Nasser Castro.   
MNI: Edson Batista, Nilza Moutinho, Ivanilde dos 
Reis Dias, Noemy F, de Castro e Lucas Barroso.  

JNI: Valéria Castro Alves, Nicole Rodrigues de Oli-
veira, Raquel Santana, Lucas Barroso e João Gabriel 
da Silva. 

ASSEMBLEIA DISTRITAL: Caroliny Guimarães, 
Edson Batista, Valéria Castro Alves,  Antônio Olím-
pio da Silva, Carlos Alberto Maia de Oliveira, Ana 

Paula M. Rodrigues, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria 
Aparecida da Silva e José Sartorato Rodrigues. 

CLASSIFICADOS 
Neste início de ano, queremos divul-
gar os prestadores de serviços libe-
rais e as empresas dos nossos ir-

mãos. Os interessados enviar o seu 
anúncio para o e-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 

O Ministério Idade com Qualidade tem promovido algumas células 

nas residências dos irmãos que fazem parte deste ministério. No dia 

15 foi na residência da Irmã Ivanilde e nesta sexta-feira a célula foi 

realizada na casa do irmão Antônio (fotos abaixo) e contou com a 

presença de 19 pessoas. A célula está aberta para todos que quei-

ram participar e a próxima será na irmã Vilminha. Participem!!! 



PAULO ANDRÉ CHENSO é londrinense, médico e 

professor, licenciado e bacharel em História, com 

especialização em Teoria e História da Arte. Nas 

horas vagas sou artista plástico e ilustrador médi-

co.  Criou o "MANUAL PARA A VIDA" VALE A PENA 

LER E POR EM PRÁTICA. 
 

NA SAÚDE:  

1.  Beba muita água; 

2.  Coma mais o que nasce em árvores e plantas; 

3.  Viva com os 3 E's: Energia, Entusiasmo e Empatia; 

4.  Arranje 30min' por dia para ORAR  sozinho; 

5.  Faça atividades  que ative seu cérebro; 

6.  Leia mais livros; 

7.  Sente-se em silêncio, pelo menos,  10' por dia; 

8.  Durma 8 h por dia; 

9.  Faça caminhadas de 20min' a 60min', por dia e, enquanto cami-

nhar,  sorria. 

NA PERSONALIDADE:  

11.  Não compare a sua vida com a dos outros; 

12.  Não tenha pensamentos negativos; 

13.  Não se exceda; 

14.  Não se torne demasiadamente sério; 

15.  Não desperdice a sua energia com fofocas; 

16.  Sonhe mais; 

17.  Inveja é uma perda de tempo. Agradeça a Deus pelo que possui; 

18.  Esqueça questões do passado. Jesus já jogou no mar do esqueci-

mento, faça o mesmo; 

19.  A vida é curta demais para odiar alguém. Perdoe; 

20.  Faça as pazes com o seu passado para não estragar o seu presen-

te; 

21.  Ninguém comanda a sua felicidade a não ser você; 

22.  A vida é uma escola e você está nela para aprender. Não fique 

repetindo  o ano; 

23.  Sorria e gargalhe mais; 

24.  Não necessite ganhar todas as discussões. Saiba perder. 

NA SOCIEDADE:  

25.  Entre mais em contato com sua família; 

26.  Dê algo de bom aos outros,  diariamente; 

27.  Perdoe a todos por tudo; 

28.  Passe tempo com pessoas acima de 70 anos e abaixo de 6; 

29.  Tente fazer sorrir, pelo menos três pessoas por dia; 

30.  Não se importe com o que os outros pensam de você; 

31.  O seu trabalho não tomará conta de você quando estiver doente. 

Não se estresse. 

NO SEU DIA A DIA:  

32.  Faça o que é correto; 

33.  Desfaça-se do que não é útil; 

34.  Lembre-se: DEUS cura tudo; 

35.  Por melhor ou pior que a situação seja... ela mudará...tudo passa; 

36.  Não interessa como se sente, levante, arrume-se e apareça; 

37.  O melhor ainda está por vir; 

38.  Quando acordar, agradeça a DEUS pela graça de estar vivo; 

39.  Mantenha seu coração sempre feliz. 

 

 

Enviado por whats por Claudia Nakamura 

 

 

 

 

GLORIOSA VISÃO 

 
No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é 

antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 
E eu não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a Israel, 

vim eu, por isso, batizando com água. 
E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como 

pomba, e repousar sobre ele.Jo.1:29-31 

 
 A visão de João é a mais linda e gloriosa que  qualquer 

pessoas possa ter. Quando falamos  de visão não é só algo imaginá-

rio ou alguma fantasia ou sonho. João viu a mais incrível das reali-
dades. Ele viu o sacrifício que pode trazer paz, segurança e espe-

rança a qualquer pessoa.João era Judeu e como tal conhecia o siste-

ma sacrificial para ser limpo e perdoado dos pecados cometidos.  

 O salário do pecado é a morte e morte eterna, porém 

Deus lhes deu um sistema em que se oferecia um cordeiro sem 
manha para o perdão dos pecados. Este cordeiro era um tipo de 

Cristo. João tem esta gloriosa visão do Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo, mas especialmente o meu e seu pecado.Tudo o 

que temos que fazer é reconhecer que nascemos em pecados, arre-

pender e confessar para ter os pecados perdoados e receber de gra-
ça a eterna salvação.  O sacrifício de Cristo é poderoso não só para 

perdoar, mas também para comunicara nova vida a todo aquele que 

crê . Ele me da um novo coração e uma nova vida. Ele passa a 

viver em mim e concedo não só a vida mas vida abundante e eter-

na. Ali estava o Cordeiro de Deus, porém Ele está aqui hoje. Seu 
sacrifício é eterno. 

 João viu também o Espírito Santo descer sobre Jesus em 

forma de pomba e o Pai testificar a respeito do Filho dizendo este é 

o meu Filho amado a quem me comprazo.  

 

Rev. Eloi Moutinho 

24 de janeiro de 2016 

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 


