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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento 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) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Ana Paula Moutinho 

                  
 

 

 
 

 

1- Mariana (Missões), 2-  Ana Paula (JNI), 3– Pr. Eloi (igreja), 4- Edson 

(ecônomos), 5– Glaucy (cesta do amor), 6– Luzinete (escola dominical), 7

- srael, Daniel e Selso  (escortinadores),  8– Mario (mordomos), 9– Lucia-

na e Pedro (presidentes eleitos da JNI 2013), 10– Luciana (JNI), Edson 

(MNI) e Luzinete (EBD) - novos presidentes para 2013. 

“Problemas não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de superação e evolução.”  

 
 

 
 

 
 

 
       

                                               23 a 31 de dezembro 
 

23 - MARCOS VINICIUS GOÉS 

24 - NATAL FERNANDES 

25 - MARIO BIOLADA 

25 - NIVALDO VITORIO DA SILVA 

25 - MARIA APARECIDA HORIÉ 

26 - JOSÉ MAGALHÃES 

28 - VERA  LÚCIA SILVA ALMENDA 

29 - CAROLINA DUARTE PEREIRA 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 

9 10 

AME - Ministério Mãos Estendidas 

NATAL SEM FOME 
Não feche os seus olhos para os necessitados, pois enquanto uns tem muitos, outros não 

tem nada. Você pode ajudar trazendo alimentos não perecíveis. 
 



 

Informativo  Semanal   Ano XIII     nº 51    23/12/2012 

   
 

1. Beba muita água; 

2. Coma mais o que nasce em árvores e plantas, e menos 

comida produzida em fábricas; 

3. Viva com os 3 E's: Energia, Entusiasmo e Empatia; 

4. Arranje tempo para orar; 

5. Faça atividades que ative seu cérebro; 

6. Leia mais livros do que leu em 2012; 

7. Sente-se em silêncio pelo menos 10 minutos por dia; 

8. Durma 8 horas por dia; 

9. Faça caminhadas de 20-60 minutos por dia; 

10. Não compare a sua vida a dos outros. Ninguém faz ideia 

de como é a caminhada dos outros; 

11. Não tenha pensamentos negativos ou coisas de que não 

tenha controle; 

12. Não se exceda. Mantenha-se nos seus limites; 

13. Não se torne demasiadamente sério; 

14. Não desperdice a sua energia preciosa em fofocas; 

15. Sonhe mais; 

16. Inveja é uma perda de tempo. Tem tudo que necessita.... 

17. Esqueça questões do passado. Isso destruirá a sua felici-

dade presente; 

18. A vida é curta demais para odiar alguém. Não odeie. 

19. Faça as pazes com o seu passado para não estragar o seu 

presente; 

20. Ninguém comanda a sua felicidade a não ser você; 

21. Tenha consciência que a vida é uma escola e que está 

nela para aprender. Problemas fazem parte dela e as lições 

que aprende, perduram uma vida inteira; 

22. Sorria e gargalhe mais; 

23. Não necessite ganhar todas as discussões. Aceite tam-

bém a discordância; 

24. Entre mais em contato com sua família; 

25. Dê algo de bom aos outros diariamente; 

26. Perdoe a todos por tudo; 

27. Passe tempo com pessoas acima de 70 anos e abaixo de 

6; 

28. Tente fazer sorrir pelo menos três pessoas por dia; 

29. Não te diz respeito o que os outros pensam de você; 

30. Mantém contato com os amigos. 

31. Faça o que é correto; 

32. Desfaça-se do que não é útil, bonito ou alegre; 

33. DEUS cura tudo; 

34. Por muito boa ou má que a situação seja.... Ela mudará... 

35. Não interessa como se sente, levanta, se arruma e apare-

ce; O melhor ainda está para vir; 

36. Quando acordar vivo de manhã, agradeça a DEUS pela 

graça. 

37. Mantenha seu coração sempre feliz. 

 

"Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou 

como um resultado que aponta uma nova direção". Isso só tem um 

reflexo ... "o que fazemos em vida, ecoa na eternidade" 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fones : resid.: 3337-1028 -  celular: 9963-0016 (Tim) 

 

DEUS ESTARÁ CONTIGO AONDE FORES 

 
 

 

(Is 45:2) “Eu irei adiante de ti, e endireitarei os ca-
minhos tortuosos; quebrarei as portas de bronze, e 
despedaçarei os ferrolhos de ferro.” 
Já estamos no início de mês de Dezembro e com cer-
teza temos muitos sonhos e projetos o ano de 2013. 
Na Palavra de Deus encontramos inúmeras promessas 
que certamente se cumprirão em nossa vida se o nos-
so coração e a nossa conduta tiverem conformados ao 
coração do Pai. “Agrada-te do Senhor e Ele satisfará 
os desejos do seu coração” (Sl.37:4) Uma destas pro-
messa se encontra em Isaias 45, onde Deus diz para o 
Seu povo, não temas, não fraqueje, não murmure, Eu 
sou o teu Deus, “Eu irei adiante de ti...” creia nesta 
palavra, nada que você vier a fazer você estará sozi-
nho, Deus está indo à sua frente. Com certeza neste 
ano de 2013 você anseia algo de Deus, anseia algo 
para a sua vida. Saiba que Ele está indo adiante, tudo 
o que for fazer entregue ao Senhor e com fé, creia que 
“Ele estará endireitando os caminhos tortuosos”. 
Isto quer dizer que enfrentaremos obstáculos, lutas e 
grandes perseguições. Porém, com Ele à nossa frente 
montes se tornarão planície, vales áridos se tornarão 
mananciais e caminhos tortuosos se endireitarão. 
Quando você se entrega inteiramente ao Senhor não 
há nada que lhe possa impedir de prosperar, de cres-
cer, de andar de vitória em vitória. Deus tem outra pro-
messa para você: “Dar-te-ei os tesouros escondidos, 
e as riquezas encobertas, para que saibas que eu 
sou o SENHOR, o Deus de Israel, que te chama pelo 
teu nome.” (is 45:3). Não fique vivendo na mesmice, o 
Senhor tem novos tesouros para o seu povo. Experi-
mente viver o melhor ano de sua vida espiritual. Co-
nheça a Deus de uma forma como nunca o conheceu 
numa vida de intimidade na oração, na Palavra em to-
dos os seus caminhos. 

Rev. Eloi Moutinho 

 23 de dezembro de 2012 

 

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 

ORDEM DO CULTO 


