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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 

                    “Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos.”                 
           
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 - EVANDRO RODRIGUES 
01 - PATRICIA FERREIRA NEVES 
03 - MARLENE DE OLIVEIRA FERNANDES 

04 - ANA PAULA MOUTINHO RODRIGUES 
04 - VILDINEY DE ALMEIDA SANT'ANA 

05 - GLAUCYCLEIA LINO SILVA ROSA FONSECA 
06 - ELLEN DIAS RAMOS 
06 – NEUCI CAMARGO MARTINS GONÇALVES 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

31 de janeiro a 6 de fevereiro 

 

 
 

 

 

 

SAÍDA DE LONDRINA NA SEXTA-FEIRA (19) 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 Oliveira, 
Ana Paula Rodrigues, Maura Fernandes, André Rosseti e 

Juliana Castro - MNI: Edson, Nilza, Ivanilde, Noemi e Lucas 
JNI: Valéria, Nicole, Raquel, Lucas e João Gabriel 

ASSEMBLEIA DISTRITAL: Carol, Edson, Valéria, Antônio 
Silva, Carlos Oliveira, Ana Paula, Luiz Gonzaga, Maria Silva 

e José Rodrigues 

No dia 10 foram recebidas como membros Ana Flávia 

Gasparino e Michele Rocha e no dia 24 aconteceu a apre-

sentação da filha da irmã Michele, Manuela Jordana. Fo-

tos: Israel e Carlos 

  

Ajude um jovem a ir no 

acampamento de Carna-

val em Campo Grande 

comprando um voucher 

do Pedro’s por 12,00 

Compre com: 

André, Vitor, Mariana e 

Valéria 

No dia 29 aconteceu a célula do Ministério Idade com 

Qualidade e contou com a presença de 19 pessoas no 

apartamento da irmã Vilma (a próxima será na casa do 

irmão Ernesto) e em seguida a Vigília no salão da igre-

ja. Fotos: Eloi e Moises 



Uma mãe e um bebê ca-
melo estavam por ali, à toa, 
quando de repente o bebê 
camelo perguntou: - Mãe, 
mãe, posso te perguntar 
umas coisas? 
-Claro! O que está incomodando o meu filhote?  
-Porquê os camelos têm corcova? 
-Bem, meu filhinho, nós somos animais do deser-
to, precisamos das corcovas para reservar água 
e por isso mesmo somos conhecidos por sobrevi-
ver sem água. 
-Certo, e porquê nossas pernas são longas e 
nossas patas arredondadas? 
-Filho, certamente elas são assim para permitir 
caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas 
eu posso me movimentar pelo deserto melhor do 
que qualquer um! Disse a mãe, toda orgulhosa.  
-Certo! Então, porquê nossos cílios são tão lon-
gos? De vez em quando eles atrapalham minha 
visão. 
-Meu filho! Esses cílios longos e grossos são co-
mo uma capa protetora para os olhos. Eles aju-
dam na proteção dos seus olhos quando atingi-
dos pela areia e pelo vento do deserto! Disse a 
mãe com orgulho nos olhos. 
-Tá bom. Então a corcova é para armazenar á-
gua enquanto cruzamos o deserto, as pernas 
para caminhar através do deserto e os cílios são 
para proteger meus olhos da areia do deserto. 
Então o que estamos fazendo aqui no Zoológico? 
 

 

Moral da história: "Habilidade, conhecimento, ca-
pacidade e experiências são úteis se você estiver 
no lugar certo". Onde você está agora? 

   
Cada um administre aos outros o dom como 

o recebeu, como bons despenseiros da multi-
forme graça de Deus. 1 Pedro 4:10  

OUVIR E TESTEMUNHAR 
 
 

E eu não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a 
Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testifi-
cou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e 
repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me man-
dou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que 
vires descer o Espírito, e sobre Ele repousar, esse é o que 
batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que 
este é o Filho de Deus. João 1:31-34 

 
 Segundo esta passagem bíblica João Batista não 
conhecia pessoalmente a Jesus. Ainda que fossem pri-
mos João não o conhecia. João sabia claramente qual era 
a sua missão, pois a mesma vinha de uma profunda e 
íntima comunhão com Deus e um conhecimento claro das 
Escrituras.  Sabia que Deus o havia enviado a batizar com 
água e anunciar que era chegado o Reino de Deus. A 
relação de João com Deus era tamanha que ele havia 
recebido com detalhes sobre a descida e permanência do 
Espírito Santo sobre a vida de Jesus. João conhecia inti-
mamente o Espírito, pois ainda no ventre de sua mãe ha-
via experimentado uma gloriosa visitação do mesmo. Ele 
não tinha nenhuma dúvida quando disse: "Eu vi o Espírito 
descer do céu como pomba e repousar sobre Ele". João 
não tinha dúvidas quanto à veracidade do seu testemunho 
pois o mesmo era fruta de uma intima relação com o mes-
mo. Deus revelou a João, uma pessoa como eu e você, 
pois ele era tão humano quanto nós. João deixa claro qual 
era sua missão e qual era a missão de Jesus: "Eu batizo 
com água, Ele batiza com o Espírito Santo". João sabia 
que o batismo com água é um testemunho externo de um 
arrependimento verdadeiro, porém,  o mesmo aponta para 
a necessidade um uma experiência interna, mais profunda 
de purificação e libertação do pecado operada pelo batis-
mo com o Espírito Santo. Só Jesus pode batizar com o 
Espírito Santo. Hoje nós podemos com os olhos da fé ver 
e conhecer  Jesus, ouvir a sua voz e testemunhar  da sua 
maravilhosa obra de redenção. 

 
Rev. Eloi Moutinho 

31 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 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/4/10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/31-34

