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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 

        ““O Senhor nosso Deus nos segura pelas mãos e nos diz: Não temas, Eu te ajudo” – Isaías 41.13. ”                 
           
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

03 - DÉBORA BARROS PEREIRA BARBOSA 

06 - VILMA DALVA FONSECA DE GOES 

06 - RODRIGO DA SILVA GONÇALVES 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

3 a 9 de janeiro 

Independente de onde estamos, de como vivemos, o que estamos fazendo, é 

tempo de estarmos conectados, desta forma seguem abaixo algumas imagens 

com mensagens recebidas pelo whats para o ano de 2016. Compartilhando... 

 

DELEGADOS DO MED: Carol Guimarães, Luci-
ana Oliveira, Ana Paula Rodrigues, Maura Fer-
nandes, André Rosseti e Juliana Castro - MNI: 
Edson, Nilza, Ivanilde, Noemi e Lucas - JNI: 
Valéria, Nicole, Raquel, Lucas e João Gabriel 
ASSEMBLEIA DISTRITAL: Carol, Edson, Valé-

ria, Antônio Silva, Carlos Oliveira, Ana Paula, 
Luiz Gonzaga, Maria Silva e José Rodrigues 



 Um rei mandou seu filho estudar no templo de um 
grande Mestre, com o obje-
tivo de prepará-lo para ser 
uma grande pessoa. Quan-
do o príncipe chegou ao 
templo, o Mestre o mandou 
sozinho para uma floresta. 
Ele deveria voltar um ano 
depois, com a tarefa de 
descrever todos os sons da 
floresta. Quando o príncipe 
retornou ao templo, após 
um ano, o Mestre lhe pediu para descrever todos os sons 
que conseguira ouvir. Então disse o príncipe: - Mestre, pude 
ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço 
dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das 
abelhas, o barulho do vento cortando os céus... E ao termi-
nar o seu relato, o Mestre pediu que o príncipe retornasse à 
floresta, para ouvir tudo o mais que fosse possível. Apesar 
de intrigado, o príncipe obedeceu a ordem do Mestre, pen-
sando: - Não entendo, eu já distingui todos os sons da flo-
resta... Por dias e noites ficou sozinho ouvindo, ouvindo, 
ouvindo... mas não conseguiu distinguir nada de novo além 
daquilo que havia dito ao Mestre. Porém, certa manhã, co-
meçou a distinguir sons vagos, diferentes de tudo o que 
ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros 
os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento to-
mou conta do rapaz. Pensou: - Esses devem ser os sons que 
o Mestre queria que eu ouvisse... E sem pressa, ficou ali 
ouvindo e ouvindo, pacientemente. Queria ter certeza de 
que estava no caminho certo. Quando retornou ao templo, o 
Mestre lhe perguntou o que mais conseguira ouvir. Paciente 
e respeitosamente o príncipe disse: - Mestre, quando prestei 
atenção pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o 
som do sol nascendo e aquecendo a terra e da grama be-
bendo o orvalho da noite... O Mestre sorrindo, acenou com 
a cabeça em sinal de aprovação, e disse:  
 

 - Ouvir o inaudível é ter a calma necessária 
para se tornar uma grande pessoa. Apenas quando se 
aprende a ouvir o coração das pessoas, seus senti-
mentos mudos, seus medos não confessados e suas 
queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar confi-
ança ao seu redor; entender o que está errado e a-
tender às reais necessidades de cada um. 

 
TOMADOS DA SUA PLENITUDE E GRAÇA 

  

 

 

"E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça 
por graça" Jo.1:16 

 

 Estas palavras do Apóstolo João  são uma das 

mais incríveis declarações  de toda a Bíblia. O versícu-

lo 16 está relacionado com o versículo 14 que fala do 

Verbo cheio de graça e verdade. Em Jesus havia e há 

toda a plenitude da deidade (Col. 1:19).  Jesus é Deus-

Homem; cada aspecto, cada pensamento, cada desci 

são, cada intenção, cada poro do seu corpo na terra 

estava cheio de Deus. Cristo é a imagem do Deus invi-

sível, o Primogênito de toda a criação (Col. 1:15).  Di-

ante da declaração de João: "E todos nós recebemos 

também da sua plenitude", ficamos sem palavras, ao 

saber que nós podemos ter hoje, neste momento a ple-

nitude de Deus. Podemos receber graça sobre graça e 

assim seguir cada dia sendo transformados de glória 

em glória na sua própria imagem.  Ser tomados da ple-

nitude de Deus não quer dizer que somos iguais a 

Deus e que temos seus atributos. Porém Ele comparti-

lha sua natureza conosco e temos do seu amor, sua 

compaixão para com os perdidos, Sua paciência, Seus 

perdão e o Seu poder sobre a tentação. Temos vida e 

vida em abundância. A maior de todas as bênçãos que 

uma pessoa pode receber é a pessoa do próprio Deus. 

Cristo em nós, a esperança da glória. Demonstrações 

vivas e visíveis de seu amor, sua compaixão e sua vida 

em mundo que desesperadamente necessita vÊ-lo a-

través de nós.  

Rev. Eloi Moutinho 

UM FELIZ 2016 

3 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 

 

Informativo  Semanal     Ano XVII   nº 1    3/1/2016 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


