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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 Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

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  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

“Família  são como galhos de árvore. Crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunião de homens 
Nascimento do bebe da Tatie 
Evangelismo mundial 
Foto do culto no lar 

 

 
 

25 - MILTON ROGÉRIO PERES 
25 - JOSÉ MAGALHÃES FILHO 
28 - ELIONE DA SILVA FREITAS 
29 - FÁTIMA CARNELÓS ZANGIROLANI 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

24  a 30 de maio 

 
 
 
 

       
 
 

Domingo –31 de maio 

Sou de Jesus: Stephanie e Carolina 

Galerinha de Cristo: Valéria 

Discípulos Teus: Rildo 

No dia 15 foi realizada a reunião mensal dos homens e des-

ta vez eles inovaram fazendo uma deliciosa feijoada feita 

pela irmã Maura. Confira as fotos da reunião. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

  

 
 
 

BÊNÇÃOS DECORRENTES DA OBEDIÊNCIA 

Todo ato de fé pode gerar milagres mas todo gesto de obediência 

move o coração de Deus para projetar bênçãos sem medidas 

sobre a nossa  vida. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus todas 

as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão (Dt 28.2). Pelo infinito 

amor por nós e seu poder transformador o Senhor deseja fazer de 

nós um povo santo e abençoado (Dt. 28.9); desde que sejamos 

obedientes aos seus mandamentos A Bíblia nos relata diversos 

momentos em que Deus abençoou homens e mulheres obedien-

tes que agiram segundo o Seu coração, como podemos ver no 

exemplo da cura de Naamã  em 2 Rs 5:9-14. Através de seu 

exemplo podemos: a) reconhecer que Deus age segundo a vonta-

de dele e não da nossa; b) que o milagre nem sempre acontece 

do nosso jeito; c) que a sua cura não decorreu de um simples ato 

de Fé mas, principalmente, de sua obediência. Ele só foi curado 

por obedecer a palavra do profeta de Deus. Ainda podemos citar 

o exemplo do profeta Elias e da viúva - I Rs.  17.10-16  -   Nessa 

passagem bíblica fica claro o poder das bênçãos em razão da 

obediência pois a viúva que nada tinha resolveu se dispor de sua 

vontade e obedeceu a vontade  do profeta não questionando suas 

ordens. E pelo seu gesto de obediência foi grandemente abenço-

ada pelo Profeta do Senhor. Conclusão:  Todos esses exemplos 

bíblicos nos mostra que mais que ter fé, é importante sermos 

obedientes. Ter fé não significa ser obediente. Mas ser obediente 

implica em ter fé. A obediência é um dom de Deus. A fé pode 

até mover montanhas mas a obediência move o coração de Deus. 

Então se desejas que as bênçãos te alcance seja obediente porque 

a palavra do Senhor é clara “se ouvires atentamente a voz do 

Senhor teu Deus, cuidando de cumprir todos os mandamentos 

que hoje eu te ordeno, te exaltarei acima de todas as nações da 

terra.” (Dt 28.1). 

                                                                     Rev. Eloi Moutinho 

24 de maio 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 

 

Informativo  Semanal     Ano XVI    nº 21    24/5/2015 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 6 de maio, nasceu a Rebeca, filha do casal Flávio e 

Tatiane. Ela veio ao mundo pesando 2,700kg e medindo 

0,45 cm. Parabéns e toda sorte de bênçãos para  a família. 


