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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 

 “Devemos agradecer sempre a generosidade de Deus e a oportunidade da vida, pois ela nos proporciona recomeçar  sempre."                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26- LARISSA SILVA TIROLLA 
28- ANTONIO OLÍMPIO DA SILVA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

22 a 28 de novembro 

Nos dias 30 de outubro a 2 de novembro foi realizado o encon-
tro anual dos homens do distrito Londrina. Esteve presentes 

irmãos das cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Grande, 
Bonito, Cambé e outras. Foram dias abençoados. 



   

A origem do dia de 

Ação de Graças 

iniciou nos Esta-

dos Unidos da 

América e era co-

memorado na 

quarta quinta-feira 

do mês de novem-

bro, na região da Nova Inglaterra (EUA), eram festi-

vais em agradecimento às boas colheitas realizadas 

no ano. Por esta razão, o Dia de Ação de Graças é 

comemorado no outono (do hemisfério norte), após a 

colheita ter sido recolhida e atualmente é comemora-

do na última quinta-feira de novembro. O primeiro de-

les foi celebrado em Plymouth, Massachusetts, pelos 

colonos que fundaram a vila em 1620. Os colonos de 

Plymouth mataram patos e perus e também outros 

alimentos  faziam parte do cardápio como peixes e 

milho. Todos comeram ao ar livre em grandes mesas. 

Em 1863, o então presidente dos Estados Uni-

dos, Abraham Lincoln, declarou que a quarta quinta-

feira de novembro seria o Dia Nacional de Ação de 

Graças.No Brasil, o então presidente Gaspar Du-

tra instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças, atra-

vés da lei 781, de 17 de agosto de 1949, por sugestão 

do embaixador Joaquim Nabuco, entusiasmado com 

as comemorações que vira em 1909, na Catedral de 

São Patrício, quando embaixador em Washington. 

Em 1966, a lei 5110 estabeleceu que a comemoração 

de Ação de Graças se daria na quarta quinta-feira de 

novembro. Esta data é lembrada por algumas denomi-

nações cristãs protestantes, como a Igreja Luterana 

(de origem americana), a Igreja Presbiteriana, a Igreja 

Batista, a Igreja Metodista e até mesmo a nossa de-

nominação que faz desta data um momento de agra-

decimento em forma de oferta missionária.  

 

 

CONECTADOS NA FONTE 

João1:8-10 

Embora Deus nos tenha chamado para ser luz do 

mundo, nós não somos a luz, apenas  refletimos a 

luz que é Jesus. Ele é a luz do mundo. Refletimos 

Jesus de dentro para fora.  Através do que somos, 

dizemos e fazemos refletimos a luz que é Cristo. Je-

sus é a verdadeira luz. Ele ilumina cada pessoa. Nin-

guém  escapou ou vai escapar de ver Sua luz. Impor-

tante frisarmos que trevas no sentido bíblico tam-

bém significa o desconhecimento e a separação de 

Deus, e todos os que não conhecem a Deus estão 

sujeitos a Satanás. Satanás, o príncipe das trevas, 

conduz à morte, mas Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, 

conduz à vida. E este antagonismo é enfatizado nas 

Escrituras, pois segundo a Bíblia não existe zona 

fronteiriça nas dimensões espirituais da existên-
cia."O povo, que estava assentado em trevas, viu 

uma grande luz; aos que estavam  assentados  na 

região e sombra da morte, a luz raiou.  Desde então 

começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, 

porque é chegado o Reino dos Céus".Mat.  4:16,17.  

O mundo não sabia, e não o conhecia, e ainda hoje 

milhões ainda não o conhece. É por esta razão que, 

como cristãos, temos esta missão para com Deus. 

Nós somos seus embaixadores. "De sorte que somos 

embaixadores em nome de Cristo, como se Deus 

exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, 

pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. "(2 

Cor. 5:20) 
 

 

Rev. Eloi Moutinho 

22 de novembro de 2015 

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 
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