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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 

    

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

“...homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia 
do mal”. Jó 1.8 
Líder: Rev. Israel de Castro e Souza 
Propósito: Levar a Palavra do Evangelho aos varões 
da igreja, para fortalecimento dando visão daquilo que o Senhor espe-
ra de cada um, como sacerdotes do lar. 

“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito 
excede ao de rubis.” Prov. 31.10 
Líder: Nilza Moutinho  
Propósito: Propiciar a edificação das mulheres da igreja, através de 
ministrações da Palavra de Deus e eventos de comunhão para que 
tenhamos mulheres  fortes e restauradas, que sejam exemplos em 
suas casas. 

 
 
 

 

“Por essa razão, o homem deixará pai e 
mãe e se unirá à sua mulher, e eles se 
tornarão uma só carne.“ Genesis 2:24) 
Líderes: Pr. Daniel e Leonice de Mattos 
Propósito: Incentivar e propiciar a solidificação das famílias incorpo-
radas na igreja, através de ministrações da Palavra de Deus, eventos 
de comunhão e apoio sistemático às mesmas. Construir pilares firma-
dos na rocha que é Cristo  e fortalecimento espiritual. 

“...Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a 
tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a 
minha fé pelas minhas obras.” Tiago 2: 14 a 18. 

Líderes: Glaucy  e Denis Fonseca 
Propósito: Abençoar o próximo, estendendo as mãos a todos aque-
les que necessitam, promovendo assim assistência social para os 
membros da igreja e da comunidade, tendo como base os princípios 
bíblicos.  

 
 

“Na velhice ainda darão frutos, serão viçosas e 
florescentes” Sl. 92.14 

Propósito: Proporcionar crescimento espiritual, 

emocional, físico e social visando melhor qualida-

de de vida como também promover a inclusão do 

idoso no meio social.  

 
 

 
26- JOSÉ MAGALHÃES 
26- FERNANDA TAMUS COSTA 
01 - SUELI DA SILVA GONÇALVES 
02 - DANIEL NAKANISHI 
03 - EDSON JOSÉ BATISTA 

26 de fevereiro a 4 de março 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 

MINISTÉRIOS DA IGREJA 



  "Todo ano eu costumo pular carnaval na cidade dos 
meus primos, mas me converti há seis meses e gostaria 
de saber porque Deus não aprova o carnaval, já que 
posso participar dessa festa sem fazer nada de errado. 
Por favor, escreva uma mensagem sobre isso." 
R: O Brasil é considerado no mundo todo como o "país do 
carnaval". Existe até uma música que diz: "Atrás do Trio 
Elétrico só não vai quem já morreu". O Carnaval está rela-
cionado à alegria, liberdade e muita curtição, mas 
nós sabemos que os excessos cometidos nesses dias de 
folia causam muita tristeza. A alegria dura poucos dias, 
mas a tristeza vinda do pecado pode durar uma vida 
inteira. A prostituição, o adultério e as drogas destro-
em vidas preciosas e muitos guardam como lembranças do 
Carnaval as doenças sexuais, gravidez indesejada e muitas 
feridas na alma. Devemos considerar que muitas festas 
podem ser perigosas, principalmente quando envolvem be-
bidas alcoólicas e drogas, mas o Carnaval com certeza é a 
pior delas. Por não ser uma festa familiar, o Carnaval afasta 
a pessoa; principalmente o jovem, do seu lar, colocando-o 
num ambiente onde tudo é permitido. Por isso você precisa 
entender a origem desta festa: Carnaval, provavelmente, 
vem da palavra latina "carnelevarium" ou "eliminação da 
carne" e tem suas raízes nas festas gregas realizadas por 
volta do ano 600 antes de Cristo, como forma de agradeci-
mento aos deuses pela produção agrícola. Mas o nome 
atual e sua popularização se devem, principalmente, à inici-
ativa da Igreja Católica Romana, que adotou a festa no sé-
culo VI d.C. como uma espécie de despedida aos prazeres 
da carne nos dias que antecedem à quaresma. Nos quaren-
ta dias de penitência, inspirados no jejum de Jesus no de-
serto, o católico não poderia comer carne. Por isso, realiza-
va-se, nos três dias antes da quarta-feira de cinzas, o 
"carne vale", que em latim significa "adeus à carne". Era a 
oportunidade para que fosse consumida a carne e outros 
alimentos que, se guardados, apodreceriam durante a qua-
resma. Sabendo-se que a quaresma seria um tempo de 
santificação para o católico, o Carnaval foi adquirindo a co-
notação de um período de liberação nas questões morais. 

 São três dias de folia, e no final de-
les muita tristeza: famílias destruídas por causa da 
infidelidade, mortes por overdose de drogas, aumento 
nas mortes e mutilações por acidentes de trânsito, 
assaltos, grande número de homicídios por brigas, 
vários por uso de álcool e drogas por adolescentes, 
jovens, adultos...  

 

 

Deus não escolhe os capacitados,  
mas capacita os escolhidos 

 
 
 Já ouvi várias vezes esta frase dentro de uma igre-
ja  e muitas pessoas perguntado que versículo é este e onde 
está isso na Bíblia?  
 Esta frase não é bíblica, porém  Deus capacita sim 
como fez com vários personagens bíblicos, vejamos o exem-
plo de Gideão: Então o SENHOR Deus ordenou a Gideão:– 
Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midiani-
tas. Sou eu quem está mandando que você vá.  Gideão res-
pondeu:  – Senhor, como posso libertar Israel? A minha famí-
lia é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa 
menos importante da minha família. Mas o SENHOR disse: – 
Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará 
todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Juí-
zes 6:14-16. 

Existem pessoas que usam esta frase como defesa 
porque não querem investir em cursos, treinamentos, pales-
tras, pregações, aulas, workshop, etc. Tenho comigo que 
estas pessoas pensam da seguinte maneira: "Para que bus-
car conhecimento sendo que Deus capacita", escondem-se 
atrás desta frase por comodismo e dizem até em alta voz 
magoando aqueles que estão se dedicando com estudos 
para melhor servir os irmãos e a igreja. Quem disse esta fra-
se foi Albert Einstein e a pior parte foi que o preguiçoso que 
usou esta frase pegou somente a parte que lhe interessava e 
hoje está na boca do povo. A frase completa é: "Deus não 
escolhe os capacitados capacita os escolhidos. Fazer ou não 
fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança" . 

Líderes,  não podemos deixar que nossas equipes 
estejam apoiadas em frases como estas que nos faz acomo-
dar, achar que não devemos fazer nada e somente esperar 
que caia tudo do céu. Claro que Deus abençoa mas ele quer 
nos ver trabalhando. Quando ouvir alguém dizer este ditado 
popular conte lhes o resto da frase! 

Extraído e adaptado 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 


