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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  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

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

23 – JOÃO RAFAEL DOMINGOS 

24 – VALDIRENE DE MATTOS 

25 - TEREZINHA CANDEIA CAMARGO DA SILVA 

25 - JOÃO VICTOR B. GRANZONTE 

26 - JOSÉ MAGALHÃES 

26 - LUCIANA B. SALLES 

26 - FERNANDA TAMUS COSTA 

28 - JUSCILENE DE FÁTIMA SCURUPA 

27 - KARLA SYSKI 

“...homem íntegro e reto, que teme a 

Deus e se desvia do mal”. Jó 1.8 
 

Líderes: Pr. Israel e Selso Garcia 
 

Apoio: Jaime Oliveira e Roberto Na-
kamura 

 
 
 
 

PROPÓSITO 

 Levar a Palavra do Evangelho aos varões da 

igreja, para fortalecimento dando visão daquilo 
que o Senhor espera de cada um, como sacer-
dotes do lar. 

 
 

ATRIBUIÇÕES 

 Realizar reuniões mensais com o objetivo de comunhão e evan-

gelização. “Um homem caminhando com outro homem, ajudando
-o a conhecer a Cristo profundamente.” 

 Participar das estratégias e eventos do Distrito. 

“Mulher virtuosa quem a 
achará? O seu valor 

muito excede ao de ru-
bis.” Prov. 31.10 
 

Líderes: Nilza Moutinho 
e Judith Garcia 
 

Apoio: Sheila Pereira 
 

 

PROPÓSITO 

 Propiciar a edificação das mulheres da igreja, através de ministra-

ções da Palavra de Deus e eventos de comunhão para que tenha-
mos mulheres  fortes e restauradas, que sejam exemplos em suas 
casas. 

 
 

ATRIBUIÇÕES 

 Promover, periodicamente reuniões nas residências com o objetivo 

de levar a Palavra para amigas e vizinhas; 

 Promover eventos como chás e encontros; 

 Participar das estratégias e eventos do Distrito. 

         23 de fevereiro a 1 de março 

LEMBRETES DO EDITORIAL 
 

 Atualização da lista de aniversariantes. Não 

fique de fora!  VEJA NO EDITAL. 
 

 

 Para anunciar a sua empres ou o seu 
negócio, basta enviar um e-mail para:   
 

                                       rosie@nazarenolondrina.com.br 

 

Venha compartilhar do seu café da 
manhã com os irmãos. 

           Próximo domingo     

     Dia 2 de março às 8 horas. 



 

 

BODES OU OVELHAS 
 

 

 

"E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos 
anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória; E todas 

as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, 
como o pastor aparta dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas à 
sua direita, mas os bodes à esquerda"(Mateus 25:31-33) 
 

 

 

Quando chegar o dia do julgamento, o dia onde todos nós 
iremos prestar contas do que fizemos, e como vivemos, en-

tão haverá separação, não por  idade, cor credo, ou posição 

financeira, mas os que amaram o Senhor e os que não ama-

ram. E amar neste caso aqui não é simplesmente palavras, 

ou um sentimento morto, mas, o amor cobrado e esperado 

de cada um de nós é a obediência aos preceitos estabeleci-

dos pelo Senhor. Somos chamados de ovelhas, porque ove-

lhas são obedientes e dependentes do pastor, já o bode é 

arredio violento, e desobediente; portanto neste dia veremos 

a separação em quem obedeceu aos mandamentos do Se-

nhor e quem não obedeceu, os bodes, irão para a esquerda e 
os que obedeceram, as ovelhas para a direita de Jesus assim 

como Jesus esta a direita de Deus. "Então dirá o Rei aos 

que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, 

possuí por herança o reino que vos está preparado desde a 

fundação do mundo;”(Mateus 25:34).Todos os que demons-

traram amor, cumprindo as ordenanças do Senhor, que fo-

ram para a sua direita, recebem  então o direito a herança 

eterna, recebe vida, alegria, passarão a desfrutar de vida sem 

qualquer tipo de sofrimento ou dor, e sempre  estarão a di-

reita de Jesus Cristo; mas somente  quem agiu de acordo 

com os preceitos estabelecidos por Ele, porque, o Evange-
lho é muito mais do que ir a igreja orar, jejuar, e ler a Bí-

blia,  mas é praticar o amor, a justiça a verdade, é buscar 

sempre viver em santidade, é compreender que a Palavra de 

Deus não é só para meditar e recitar, mas para ser praticada 

em toda a sua essência. 
 

Uma boa semana 

Rev. Eloi Moutinho  

23 de fevereiro de 2014 

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 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

    

 

 

 

 

   1ª IGREJA DO NAZARENO 
LONDRINA - PR 

 

Informativo  Semanal     Ano XV    nº 08    23/2/2014 

     Dia 16/2 - Culto de missões - Oferta de Alabastro  

     Dia 14/2 - Reunião das Mulheres - Residência da Nena  


