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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 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Alisson 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MED  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

       Que as derrotas da vida não sejam motivo para tristeza, lute, hoje e sempre, pois só assim você será um vencedor.  

 

 

 

 

27- IVANILDE DOS REIS DIAS 
30- RILDO JUNIOR  

MEDDI – MINISTÉRIO DE ES-
COLA DOMINICAL E DISCIPU-
LADO INTERNACIONAL 
 
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, 
como obreiro que não tem de que se en-
vergonhar, que maneja bem a Palavra da 

Verdade”. 2 Tm. 2:15 
 

Superintendente: Rildo dos Santos 
Leite - Vice: Marisa Garcia Nemoto 

 

Junta: Allison, Elione, 

Balbina, Eliane e 

Leonice. 
 
 

PROPÓSITOS DO 

MEDDI 
Levar ao conhecimen-
to de todos a Palavra 

Viva e Verdadeiro do 
Senhor e Deus Jesus 
Cristo, através do 

ensino e da aprendi-
zagem, cheios da unção e discernimento do Espírito Santo, propician-
do a edificação de uma igreja santa no testemunho, firme na doutrina, 

convicta na fé, calorosa na comunhão e ousada no evangelismo. 
 

ATRIBUIÇÕES DO MEDDI 

Elaborar, sob a orientação do pastor titular, o currículo para o Ministé-
rio de Escola Dominical, acompanhando a sua execução; 
Prover bibliografia e/ou cursos para os professores da EBD; 

Prover treinamento de professores para EBD e assisti-los durante a 
ministração dos cursos; 
Prover e orientar supervisores para os departamentos infantil e adulto 

da EBD; 
Organizar a biblioteca da igreja e incentivar seu uso permanente; 
Organizar treinamentos em geral, necessários para o desenvolvimen-

to dos membros da igreja; 
Proporcionar um ambiente adequado para o ensino às nossas crian-
ças, conforme Provérbios 22: 6; “Ensina a criança no caminho...”; 

Coordenar a realização de programações com as crianças em datas 
comemorativas; 
Supervisionar a realização de Escola Bíblica de Férias (EBF); 

Procurar integrar as crianças nos trabalhos da igreja; 
Coordenar o culto infantil noturno; 
Supervisionar o berçário; 

Promover, pelo menos uma vez por ano, conferência para crianças, 
sempre primando pelo desenvolvimento espiritual, emocional e social 
das nossas crianças; 

Sempre que possível, participar das estratégias e eventos do Distrito. 

 

 

   
 

Próximo domingo - dia 2 de feverei-
ro às 8 horas. 
 
Venha compartilhar do seu café da 

manhã com os irmãos. 

         26 de janeiro a 1 de fevereiro 

 

 

 

        Acontecerá no                        

DIA 7 DE FEVEREIRO—20h. 

Todos professores estão convo-

cados para participarem. 



 

 

  

Conhecer as suas estratégias 

"[...] porque não ignoramos as suas maquinações." (2 Corín-

tios 2:11) 

 

 Billy Sunday certa vez disse: "Uma das razões pelas 

quais o pecado floresce é que o tratamos como se fosse um 

docinho em vez de uma cascavel". Nós não precisamos ape-

nas reconhecer o poder da tentação, mas também perceber 

que o nosso adversário, o diabo, é poderoso. Não convém 

subestimá-lo. Ele é um espírito poderoso com uma rede bem 

organizada de potências demoníacas pronta a obedecer as 

suas ordens. O apóstolo Paulo disse que não era ignorante 

"de suas maquinações", ou - literalmente - de suas estraté-

gias e enganações (ver 2 Coríntios 2:11). Jesus disse que o 

plano final do diabo é este: "O ladrão vem apenas para furtar, 

matar e destruir [...]" (João 10:10). Mas aí, em contraste, a-

crescentou: "eu vim para que tenham vida, e a tenham plena-

mente". Cristo quer que tenhamos vida e em maior abundân-

cia (isto sem falar da vida eterna, para além do túmulo). O 

diabo quer roubar-nos da proteção de Deus. Ele quer destruir

-nos. Quer matar-nos. Não devemos subestimar o poder do 

diabo, mas também não devemos superestima-lo. Não deve-

mos fraquejar diante do que ele pode fazer ou exagerar o 

conceito de quem ele é. Como está escrito em 1 João 4:4, 

"[...] aquele que está em vocês é maior do que aquele que 

está no mundo". Deus pôs uma cerca de proteção em torno 

de cada um de Seus filhos. Isso não quer dizer que Ele não 

permita dificuldades, tampouco que Ele nos manterá livres de 

toda a tentação. Mas quer dizer que Deus nunca permitirá 

que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. 
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26 de janeiro 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 
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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

     Culto distrital realizado no dia 18 de janeiro 

  Culto de posse da junta local no dia 19 de janeiro 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/01/conhecer-as-suas-estrategias.html
http://www.bibliaonline.com.br/aa/2co/2/11
http://www.bibliaonline.com.br/aa/2co/2/11
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/10/10

