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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com 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) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

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

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

                    Que neste Natal o Amor de Deus brote no seu coração, e que todos os homens possam provar de seus frutos. 

                       
 
                           
         
                                            
 
 
 

 
                             
                                               
                                          

                                                                               22 a 28 de dezembro 
 
 
 

23- MARCOS VINICIUS GOÉS 

24- NATAL FERNANDES 

25- MARIO BIOLADA 

25- NIVALDO VITORIO DA SILVA 

25- VALDINEY RIBEIRO 

25- MARIA APARECIDA HORIÉ 

26- JOSÉ MAGALHÃES 

28- VERA  LÚCIA SILVA ALMENDA 

Aconteceu no dia 13 de dezembro, o último encontro de casais.  

Foi realizado um delicioso jantar  com muito romantismo e contou 

com a presença 31 casais               

   
 
 

No dia 31, quarta-feira haverá culto de agradeci-

mento pelo ano de 2013. Venha participar desse 

momento e passe a virada do ano adorando ao Se-

nhor.                         

 
 

 

No dia 18 de janeiro—sábado dàs 

9h às 12h e dàs 14h às 17h, tere-

mos a assembleia distrital e todos 

estão convidados para participa-

rem. Alguns membros da igreja 

estão convocados conforme lista abaixo. 

 

MANHÃ - JNI- DEBORA, ANA LETICIA, JULIA, LUCIANA, 

ALEXANDRE  E VALERIA. 
 

ESCOLA DOMINICAL- NILZA, ELIONE, LEONICE, LUIZ 

GONZAGA, MARCELINA E IVANILDE. 
 

MISSÕES- MARIANA, EDSON, VITOR, CLOVIS, ANTONIO, 

ANA PAULA, ALLYSON E FELIPE. 
 

TARDE- CARLOS. CIDA CAMARGO, ANA PAULA, VANESSA, 
VERA, CLOVIS E IVANILDE. 
 
 

No dia 19, haverá no culto a posse da junta e dos 
novos presidentes para o ano eclesiástico de 2014 
que se iniciará a partir deste dia. 



 Natal simboliza nascimento. Na história da 

humanidade, o nascimento de Cristo. Na história de 

cada um de nós, significa nascimento de novas espe-

ranças, novos sonhos: desejo de confraternização, de 

criação, de vida nova. 

CURIOSIDADES DE NATAL 

Árvore: Muito antes de existir o Natal , os egípcios 

traziam galhos verdes de palmeiras para dentro de 

suas casas no dia mais curto do ano em dezembro 

como um símbolo de triunfo da vida sobre a mor-

te. Já o costume de ornamentar a árvore pode ter 

surgido do hábito que os druidas tinham de decorar 

velhos carvalhos com maçãs douradas para as festi-

vidades deste mesmo dia do ano.A primeira referência a uma " 

Árvore de Natal" é do século XVI.  

Cartão: A prática de enviar cartões de Natal 

surgiu na Inglaterra no ano de 1843. Em 1849 

os primeiros cartões populares de Natal come-

çaram a ser vendidos por um artista inglês 

chamado William Egly.  

Presentes: Existem muitas origens para este sím-

bolo. Uma delas conta que São Nicolau, um anôni-
mo benfeitor, presenteava as pessoas no período 

natalino. Outra tradição mais antiga, lembra os três 
reis magos que presentearam Jesus. O dia e o moti-

vo de dar e receber presentes varia de país para 
país.  
 
 

Canções: A Igreja católica sempre deu muita impor-
tância para o valor da música. As primeiras canções 

natalinas datam do século IV e são cantadas até hoje 
na véspera de Natal. 

  
 

Comida: O Natal significa comida na maior parte do mundo cristão. 

O simbolismo que o alimento tem na mesa no dia de 
Natal vem das sociedades antigas que passavam 

muita fome e encontravam em algum tipo de carne 
- o mais importante prato - uma forma de referenci-

ar à Deus e à Jesus (ligada às palavras de Jesus: " 
Este é meu corpo"). Geralmente era servido porco, 
ganso - mais tarde substituído por peru, e peixe. 

Uma série de bolos e massas são preparados so-
mente para o Natal e são conhecidos por todo mundo.   

 
 

Presépio: Um dos símbolos mais comuns no Natal 

dos países católicos é a reprodução do cenário onde 

Cristo nasceu: uma manjedoura, animais, pastores, 

os três reis magos, Maria, José e o Menino Jesus.  O 

costume de montar presépios surgiu com São Fran-

cisco de Assis, que pediu a um homem chamado 

Giovanni Villita que criasse o primeiro.  

(Extraído: guia dos curiosos) 

   

 MORDOMIA E CONTRIBUIÇÃO 
 
 

Mordomia: Nada que possuímos é realmente nosso. Nem nós so-
mos de nós mesmos! Quando a Bíblia fala de obra de Jesus na cruz, 
fala de redenção. Cristo nos comprou para Deus através de seu sa-
crifício; isto é claramente mostrado na Palavra do Senhor:                                                                                                                            

Tudo o que somos e o que temos pertence a Deus. Devemos viver 
como bons mordomos, administrando bem aquilo que é do Senhor. 
Jesus usou o conceito de mordomia, aplicando-o a nós:                                                                                            
Nossa vida, família, casa e bens são do Senhor e devemos adminis-
trar tudo isto vivendo intensamente para Deus com tudo o que Ele 
nos confiou. Parte do nosso dinheiro volta a Deus na forma de con-
tribuições, mas o que não damos não deixa de ser d’Ele e deve ser 
empregado corretamente. Este é um princípio poderoso na vida do 

cristão e deve ser entendido e vivido antes mesmo da contribuição, 
que é só um pequeno aspecto da mordomia.                                                                                            
 

Contribuição: Queremos dar ênfase ao aspecto da contribuição 
pois é o que mais necessita ser compreendido e tem a ver com a 
vida da Igreja. Nossa contribuição é tão espiritual quanto nossas 

orações; não há como separar os assuntos em natural e espiritual. 
Quando um anjo do Senhor apareceu ao centurião Cornélio, lhe 
disse: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória 
diante de Deus" (At. 10:4). Veja que o anjo diz que orações e esmo-
las subiram igualmente perante Deus; contribuição é um ato espiri-
tual! A esmola é apenas um nível de contribuição, mas a Bíblia fala 
de outros dois níveis: o dízimo e a oferta (Ml.3:8-10). E assim como 
no caso da esmola, o dízimo e a oferta são apresentados como tam-
bém produzindo um memorial perante o Senhor (Ml.3:16). Quando 

contribuímos em qualquer um destes três níveis, estamos levantando 
um memorial diante de Deus.  
 Com esta linguagem figurada, a Bíblia está declarando 
que o Senhor se "lembrará" de nós para nos abençoar. A contribui-
ção é um ato espiritual seguido de bênçãos! Prova de Obediência. 
Minha contribuição em todos os seus níveis (dízimo, oferta, esmola) 
é uma prova da minha obediência a Deus. Portanto, se sou falho 
nesta área, estou demonstrando quem realmente sou! Além de que, 

Deus não precisa tanto da minha contribuição quanto eu preciso! 
Através dela mantenho um coração submisso a Deus e o dinheiro 
como um servo do Reino. 

                                                                           Rev. Eloi Moutinho                 

22 de dezembro de 2013 

 

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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


