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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 

                                        "No meio de toda dificuldade, existe uma oportunidade."                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

25 – FÁBIA SOUZA DIAS 
25 – CLAUDINEY GONÇALVES DA SILVA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

25 a 31 de outubro 

 

PARA ALONGAMENTO, 
BRINCADEIRAS  
 
E MUITA DESCONTRA-
ÇÃO... 
 

ÀS 9H TODO SÁBADO  - PARA 

TODAS IDADES 

Ministério Idade com Qualidade convida para o curso de patch-

work. Toda terça-feira às 14h30 até às 16h00 



                   UM DEDO DE PROSA COM O  
                       IOSHIMI ITIKAWA 

 
 Como é bom 
poder sentar com pesso-
as experientes e ouvir a 
história de vida deles. 
 Estou aqui sen-
tada (24/10) com o irmão 
e o querido ditian que 
quer dizer vô em japo-
nês. Ele é um nazareno 
japonês  que se conver-
teu à 19 anos atrás, isto é, com 61 anos de idade. 
Conheceu a Jesus através de uma família japonesa 
da igreja Holiness, porém continuou seguindo a religi-
ão dos pais. Estes vieram do Japão para a cidade de 
Marília no ano de 1933 no qual se estabeleceram e 
tiveram os seus filhos, sendo um deles, o irmão Ioshi-
mi conhecido por muitos como Paulo. 
 Ele me contou que seus pais com o coração 
totalmente aberto para Palavra de Deus, ouviu o pas-
tor falar de vida eterna e quis essa vida eterna para 
eles. No mesmo momento largaram toda a tradição do 
Budismo, ele: Jiro Itikawa com 80 anos e ela: Hissaji 
Itikawa com 75 anos se con-
verteram à Deus. Glória à 
Deus!! 
 Hoje, com 80 anos, o 
irmão Ioshimi está desenvol-
vendo um projeto de escrever 
um caderno de louvor, com o 
objetivo de servir os irmãos na 
igreja, como também aqueles 
que gostariam de ter um em 
mãos. Ele sente no coração 
que ao fazer isto está louvan-
do à Deus. Ele juntamente 
com seu filho, pastor Walter e sua nora Lurdes e ne-
tos; Kenzo, Yuzo e Jumji ou Walter, Felipe e Daniel, 
seus respectivos nomes brasileiros estão implantando 
a Igreja do Nazareno em Terra Rica no Paraná. 

  
 Iniciaremos com este número uma série de reflexões no 

Evangelho de João. 

 

 REFLEXÕES NO EVANGELHO DE JOÃO 

 
"No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo 

(palavra) era Deus" (Jo 1:1). "... e a palavra era Deus".  

 

 

 Jesus é Deus! Já ouvimos muitas vezes que Jesus é 

100% homem e 100% Deus. O Apóstolo João destaca neste 

versículo a divindade de Jesus. Aceitar esta verdade com 

nossas mentes e corações, faz toda a diferença do mundo e 

define a estrada que caminhamos. Gênesis 1:26 diz: "Deus 

disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança..." Vemos que o verbo e os pronomes estão no 

plural.  Deixe... à nossa imagem... em nossa semelhança. 

Deus pai,  Deus filho e Deus Espírito Santo. Nós não deve-

mos  adorar nada do que há no céu, nem na terra nem debai-

xo de água mas somente a Deus. Nós vemos como Jesus fala 

com o homem que recebeu a vista e diz-lhe: "você acredita 

no filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, 

para que eu o veja e creia? Jesus disse: "você já o viu, é o 

que fala com você. "E ele disse: Eu creio, Senhor; e o ado-

rou." (Jo.9:37-87) Jesus como Deus nos dá a salvação e a 

vida eterna: "Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não 

para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse ser 

salvo por Ele" (Jo.3:17). "E esta é a vida eterna: que te co-

nheçam  a ti, o  único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a 

quem enviaste"  (Jo. 17:3). Jesus é reconhecido pelos anfitri-

ões do céu como Deus: "Eis que uma virgem conceberá e 

dará a luz um filho e lhe porás o nome de Emanuel, que tra-

duzido é: Deus conosco". (Mt. 1:23)                          

 

Rev. Eloi Moutinho 

25 de outubro 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 

Rosie Mattos 


