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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 

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 

    “Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais.”  

Com esta seção queremos divulgar as empresas e 
os prestadores de serviços liberais da nossa igreja. 
Os interessados devem enviar o seu anúncio para o 

e-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br ou pelo 
whats: 9963-0016 

 

Carla doces e salgados - Aceita-se encomendas de tortas 

(individuais ou por quilo),  esfihas e bombons.  8431-9402. 

 

Sabor & Arte-Rosie - Pão de mel, pinturas em telas e sabone-
tes. 3337-1028. 

Herbalife - consultoria e venda de produtos para  perda e 
controle de peso. 9963-0016.  

Topobras -Topografia e Obras Ltda. Serviços topográficos e 
medição de terrenos – Fones: 3337-1028 ou 9991-9883. Falar 
com Israel Souza. 

08 - JOÃO GABRIEL AGUIAR RIBEIRO 
08 - MARIA NILZA ALVES MOUTINHO 
11 - CAMILA R. MONDEK CASTILHO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

 6 a 12 de março 

11 – Jantar Missionário para Mulheres  - 19h30 
12 – JNI – Lançamento do tema para 2016 - 19h30 
19 – JNI – Evangelismo  - 9h 
26 – Idade com Qualidade – Palestra - 20h 
25 – Culto das 7 Palavras –9h 
27 – Culto de Páscoa - 19h 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SONHOS... 

 
 

Tudo que fazer, faça com amor e dedicação...este é o lema 
que tenho para minha vida. Sempre estou inventando coisas 
diferentes, algumas não se concretizam, mas elas estão ali 
na minha cabeça. Qual é a mulher que não sonha ou tem 
projetos? O ser humano necessita deste elemento propulsor 
para dar sentido a vida. Os sonhos nos dão forças para lutar, 
ânimo quando as dificuldades batem em nossa porta.  
 Deus nos chamou para sermos pessoas sonhado-
ras, como exemplo disto temos a vida de José. Vamos reca-
pitular um pouco da história deste grande homem que literal-
mente sonhou. José era um filho muito amado pelo seu pai. 
Era o primogênito de Raquel,  o filho da promessa e fazia 
parte de uma família grande. Ele era mais amado pelo seu 
pai Jacó do que seus outros irmãos. José era dedicado a 
Deus e ao seu pai, pois a sua mãe já tinha morrido. Eles e-
ram pastores de ovelhas e moravam no campo. Certo dia 
José sonhou um sonho. Sonhou que seria grande e acredi-
tou,  e muito mais, que isto, acreditou que era o sonho de 
Deus para a sua vida. Porém ninguém acreditou nele, nem 
sua própria família que zombou quando ele compartilhou do 
sonho. Quem iria acreditar que um pobre pastor de ovelhas 
se tornaria o governador do Egito? Ninguém. Não espere que 
as pessoas te admirem pelos seus sonhos, pois se nos base-
armos no que elas pensam de nós, corremos o risco de dei-
xar de acreditar em nós mesmos e na força que temos para 
irmos longe e podemos perder a oportunidade de realizar os 
nossos sonhos. Na vida de José não foi diferente e por um 
momento ele também não acreditou que aquele sonho pode-
ria se realizar, principalmente no momento que ele foi traído 
pelos seus irmãos e vendido como escravo para o Egito. Jo-
sé pensou: agora sim é o fim dos meus sonhos!! Nós até 
podemos desistir dos nossos sonhos, mas Deus não desiste 
de nós e José passou por dificuldades, porém Deus o fez  um 
grande líder.  A palavra final, eu quero deixar para as mulhe-
res... Quantas vezes você pensou em desistir? Desistir dos 
seus sonhos nos quais você inclui os seus filhos, o seu mari-
do, a sua família ou então sonhos no âmbito profissional... 
Ter sucesso, ser reconhecida pelos seus superiores ou mes-
mo ser bem remunerada. Não desista dos seus sonhos, po-
rém inclui Deus neles para ser bem sucedida e assim realizá-
los.  

De uma mulher...RM 

6 de março 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 

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de 
que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade”. 2 Tm. 2:15 

Os boletins que sobram são eventualmente distribuídos em outros lugares 

como: consultórios, caixas de correio e repartições públicas. Uma forma 

de divulgar a igreja como também de evangelizar.  Fica aí a dica!! 

BOLETIM INFORMATIVO 


