
A
G

E
N

D
A

 

S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

               “As decepções, as derrotas, o desânimo são ferramentas que deus utiliza para mostrar a estrada.”  

03 – Mulheres – Chá da Primavera. 

06 – JNI – Vigília Regional 23h00 

11 – Culto de Alabastro 

17 – Casais – Noite Tropical 

23 – MED – Jantar à Fantasia 

30 – Reunião Homens de Honra 
 

 

EM OUTUBRO 

No que a Igreja do 
Nazareno acredita? 
Como os Artigos de Fé 
se aplicam na minha 
vida e ministério? Co-
mo a doutrina armínio-
wesleyana é missioná-
ria? Todas essas perguntas serão res-

pondidas neste livro de uma forma extre-
mamente única pelo Felipe Fulanetto. 
Neste primeiro tomo, o autor procura 
apresentar os quatro primeiros artigos de 
fé da Igreja do Nazareno em um formato 
organizado, atrativo e explicativo, sendo 

eles: I. O Deus Trino - II. Jesus Cristo - III. O Espírito Santo - IV. 
As Escrituras Sagradas. Em cada artigo de fé serão abordadas 
três perspectivas distintas, mas complementares: (1) a definição 
teológica; (2) a base bíblica; e (3) a ótica missional. No final da 

leitura você saberá explicar teologicamente, viver biblicamente e 
pregar missionalmente cada um dos artigos de fé. 

 

 

 

 

 

08 - MARIA APARECIDA TIROLLA RODRIGUES 
09 - DANILO JOSÉ RICARDO 

 4 a 10 de setembro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 
 
 

OLHANDO PARA O FUTURO COM ESPERANÇA 
 

Com tantas más notícias, o que significa ser um povo de esperança? 

E mais especificamente, o que é a esperança cristã e como ela muda 
nossa perspectiva? 
 

1. A esperança cristã se baseia em uma pessoa. 
A esperança cristã não é o poder de pensar positivamente. Não se 
baseia nas circunstâncias, sejam boas ou más. Não são novas e me-
lhores ideias, filosofias utópicas ou políticas reformadas. A esperan-
ça cristã está objetivamente focada na pessoa de Jesus Cristo que se 

manifestou a nós como “a graça de Deus”, “a salvação a todos os 
homens” e “bem-aventurada esperança” (Tito 2:11-13). A esperança 
em qualquer outra coisa não nos dá o que estamos buscando. Jesus é 
o único que pode satisfazer a profunda fome em nossos corações. 
  

2. A esperança cristã espera um futuro prometido. 
Se a nossa esperança está enraizada e fundamentada em um futuro 
que é melhor e muito maior do que onde estamos hoje, é possível 
enfrentar um tremendo sofrimento e grandes dificuldades com paz e 

alegria. Nossa esperança é vivermos uma vida ressuscitada com 
Jesus e a família de Deus pela eternidade no céu. A esperança cristã 
espera um futuro melhor. 
 

 3. Essa esperança nos muda. 
Olhar para o futuro com esperança muda nosso comportamento. De 
repente nos encontramos agindo de maneira muito diferente e pen-
sando de maneira muito diferente. “Ela nos ensina a renunciar à 

impiedade e às paixões mundanas” (Tito 2:12a, NVI). A velha ma-
neira de vida não tem a mesma atração para nós do que costumava 
ter. Nossas  prioridades mudam. Nossas paixões são redirecionadas. 
Ela nos ensina … viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era 
presente” (Tito 2:12b, NVI) Começamos hoje como se já tivésse-
mos o futuro prometido por Deus em nossas mãos.  
Olhar para o futuro como esperança significa que vemos a visão de 
Deus de um mundo sem pobreza, sem guerra, sem violência, sem 

injustiça. E devido a essa imagem de como se vê nosso futuro de 
esperança, é que como cidadãos do reino dos céus e como pessoas 
que cremos que Deus sempre cumpre Suas promessas, começamos a 
trabalhar para essa visão desde agora, aqui na terra.  
 

Rev.  Eloi Moutinho 
 

4 de setembro 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 

No dia 27 de agosto aconteceu o segundo campeonato de skate, um 

evento organizado pelos ministérios Nazateen e JNI. Além das disputas 

realizadas com direito a premiações, teve teatro e a palavra de Deus 

ministrada pelo Vitor para os presentes. A comissão organizadora agrade-

ce a todos patrocinadores e aos irmãos que deram todo suporte para que 

o evento fosse realizado. 


