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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 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 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 

MNI – MISSÕES NAZARENAS INTERNACIONAIS 

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espí-

rito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em 

Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até 

aos confins da terra.” 

At. 1:8 
  

Presidente: Edson Batista -  Vice: Noemy Castro 
 
 

PROPÓSITO DO MNI 

Formar em todos os congregados da igreja uma ampla visão de mis-
sões, através de uma consciência bíblica, levando-os a compreende-
rem a urgência da proclamação do evangelho de Jesus até os confins 
da terra, propiciando à igreja a cumprir a Grande Comissão através da 
evangelização, do discipulado, da implantação e desenvolvimento de 
igrejas, tornando-a assim, essencialmente missionária. 
 
ATRIBUIÇÕES DO MNI 
-Incentivar a prática do evangelismo pessoal por todos os membros 
da igreja; 
-Prover cursos de treinamento para testemunho e evangelismo pesso-
al; 
-Promover pelo menos uma conferência missionária por ano, incenti-
vando por este e por outros meios a maior participação desta igreja na 
obra missionária local, nacional e internacional; 
-Elaborar e divulgar materiais e notícias evangelísticas e missionárias. 
-Promover, junto com o Ministério de Escola Dominical (MED), o mês 
missionário, onde todas as turmas da EBD estarão recebendo minis-
tração sobre missões; 
-Auxiliar em projetos para missão local. 
-Conscientizar a igreja sobre o privilégio de ofertar para missões 
(Páscoa, Gratidão e Alabastro), desafiando os seus membros e con-
gregados a ultrapassar os alvos estabelecidos para esse fim a nível 
mundial e local; 
-Promover reuniões de oração por missões, enfatizando, principal-
mente, os trabalhos adotados pela igreja; 
-Observar a política de missões da igreja para adoção e manutenção 
de missionários; 
-Administrar todas as necessidades dos missionários adotados pela 
igreja; 
-Sempre que possível, participar das estratégias e eventos missioná-

rios do distrito.  

 
 

05 - GLAUCY ROSA FONSECA - 99650-6064 
06 - ELLEN DIAS RAMOS 
06 - NEUCI CAMARGO MARTINS GONÇALVES 
07 - SAULO VINICIUS DA PAIXÃO 
10 - NATALIA C. GARCIA 
10 - ALLYSON SIMÕES DE SOUZA 
10 - CORINA RONCHI 
11 - ELIZABETH SANTOS PORTO - 98807-9931 

5 a 11 de fevereiro 

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: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 



  CULTO DA VITÓRIA - DIA 29 DE JANEIRO - DOMINGO 

 

     MISSÕES: COMPROMISSO DA IGREJA 

 
 

Nos livros de atos, a igreja se expande de maneira geo-
métrica e impactante. Os seguidores de Cristo saem em 
todas as direções pregando, curando, batizando e trans-
tornando os inimigos de Reino. É possível isolarmos três 
de muitos fatores que tornaram aquela igreja impactante 
para aquela geração. Se cada um de nós, crentes em Je-
sus, levar a sério a missão deixada por Ele para cada um 
de nós, também impactaremos a nossa nação.Vamos 
impactar… 
– Com uma atitude diferente em relação ao peca-
do: Olhando para toda a Bíblia, vamos encontrar grandes 
avivamentos  sempre marcados pelo retorno à vontade de 
Deus. Quando o povo de Deus tem uma atitude de renún-
cia, o mundo ao seu redor é impactado pelo testemunho. 
Por meio de um viver diferente mostraremos o Deus santo 
a quem servimos. 
– Com um compromisso visível com o Reino: A nação 
precisa ser impactada por uma igreja unida e unânime nos 
seus objetivos. Uma igreja preocupada em cumprir a mis-
são deixada por Jesus. Uma igreja incansável em ampa-
rar o necessitado. Uma igreja que não mede esforços 
quando almas perdidas precisam ouvir as Boas-Novas de 
Salvação. Para impactar a nação, nós seremos essa igre-
ja. 
– Mostrando compaixão pelos perdidos: Quando a i-
greja tiver o mesmo olhar de Jesus, a nação será impacta-
da pela compaixão. É tendo compaixão que iremos perce-
ber a real necessidade de todos os perdidos. Um olhar 
sem ideias preconcebidas, interessado pura e simples-
mente em mostrar que Jesus é o único caminho, a verda-
de e a vida. Quando a igreja se compadece da nação, ela 
é impactada. Como igreja é preciso que entendamos o 
nosso papel. Não percamos mais tempo com projetos 
secundários enquanto a obra missionária fica para depois. 
Vamos sacudir a nação com o evangelho da cruz em sua 
essência e poder. E digam de nós como disseram dos 
apóstolos: “…Estes que tem alvoroçado o mundo chega-
ram também aqui…” 
                     
 

Samuel Neves dos Santos - Missionário em Goiás 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

         Queremos parabenizar a Fernanda 
pela sua graduação em Enfermagem. 
Esposa e mãe dedicada que não mediu 
esforços para concretizar um sonho. 
Fernanda é mãe do jovem Kevyn que 
teve um grave acidente em 2015 e no 
meio de tantas lutas...Venceu!!! 
 
 
 

PARABÉNS, ENFERMEIRA  
FERNANDA!! 


