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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 

        “Cada dia é uma nova chance para mudar algo na sua vida. Saiba que nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus”                  
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

28- VERA  LÚCIA SILVA ALMENDA 

29- CAROLINA DUARTE PEREIRA 
01 - MARIA JOSÉ AGUIAR RIBEIRO 

02 - GUSTAVO COSTA 
02- THIAGO DE LIMA VITORINO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

28 de dezembro a 2 de janeiro 

Nos dias 19 e 20 de dezembro foi apresentada a cantata de Natal: “O amor nas-

ceu!”. O coral da igreja juntamente com as crianças estiveram sob a regência da 

maestrina Carol e entoaram belos hinos que falavam a respeito desta data tão 

importante que é o Natal. No facebook da Igreja –nazarenolondrina -  encontram-

se  as fotos das apresentações como também das pessoas presentes. 

 

 

HAVERÁ CEIA APÓS O CULTO. PROCURAR 
O RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO. 



Natal, Ano Novo, festas, descontração...  
 Preocupamo-nos com o que fazer entre o Natal e o 
ano Novo; Erramos! A nossa preocupação precisa estar centra-

da no que vamos fazer entre o Ano Novo e o Natal, por isso te 
convido a refletir e a escrever um novo capítulo que se inicia no 

primeiro dia do ano, pois juntamente com os fogos que embele-
zam os céus, um show que impressiona os observadores, inici-

amos nova etapa com novas oportunidades. É importante aten-
tar para o que o Apóstolo Paulo disse em Filipenses 3.13-

14: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas 
uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás 

ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo 
para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 

Cristo Jesus. Para melhorar no nosso relacionamento com o Pai 
Celestial, precisamos Entregar o nosso caminho ao Senhor; 

confiar nele, e o mais Ele o fará. Salmo 37.5. Achegar-nos à 
Deus, e Ele se chegará a nós. Limpar as mãos, purificar os co-

rações. Abrir a Bíblia e absorver cada palavra de vida que nos 
dá, Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante 

do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão 
da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 

4:12. Somente a regularidade na leitura bíblica não é suficien-
te, é preciso fazer com alegria e prazer e clamar; o Profeta Jere-

mias diz “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coi-
sas grandes e firmes que não sabes” (Jeremias 33.3). Através 

da oração, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar 
enquanto está perto, converter-se ao Senhor, para que se com-

padeça de nós, tornar para Deus, porque Ele é grandioso em 
perdoar (Isaias 55.6-7). Se nesse ano que passou o cansaço e 

opressão o assolou, é só render-se a Deus e, fazer do verso 
bíblico de Mateus 11.28 uma realidade de vida: “Vinde a mim, 

todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”. A 
ilustração abaixo reflete a realidade na vida de muitas pessoas  

... E perguntaram para Deus:  
- O que mais te intriga nos seres humanos? Deus respondeu:  

- Eles fartam-se de ser crianças e têm pressa por crescer, e 
depois suspiram por voltar a ser crianças... 

- Primeiro, perdem a saúde para ter dinheiro e logo em seguida, 
perdem o dinheiro para ter saúde...  

- Pensam tão ansiosamente no futuro que descuidam do pre-
sente e assim, nem vivem o presente nem o futuro...  

- Vivem como se fossem morrer e morrem como se não tives-
sem vivido! Reflitam sobre isso.... Ano Novo, uma ótima oportu-

nidade para acertar e mudar de vida.            

Extraído 

SOMOS TESTEMUNHAS  

João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de 

quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque 

foi primeiro do que eu. João 1:15 

João Batista é primo de Jesus. João ocupou uma posição 

intermediária no ministério profético. Pode-se dizer que 

ele foi o último do velho testamento. e o primeiro do novo 

testamento. Todo o velho testamento apontava para Jesus, 

a Pessoa que transformou a  história. Todo o Novo Testa-

mento fala de Jesus, a Pessoa que me transformou e trans-

forma todo aquele que crê.  A consciência de quem é  Je-

sus não nos deixa  outra opção senão a de clamar em alta 

voz acerca da Sua pessoa e da Sua obra de redenção.  Si 

somos salvos e sabemos quem  é Jesus, não podemos calar 

nosso testemunho sobre a pessoa do Senhor Jesus.  Não 

precisamos ter um grande carisma ou uma mente brilhan-

te, nem ser super erudito ou ter doutorado para testemu-

nhar do que Jesus tem feito na nossa vida.  Assim como 

João Batista pregou acerca de quem é Jesus e do que Jesus 

iria fazer pela humanidade, agora temos a missão de teste-

munhar do que Ele fez na cruz para a nossa salvação. Ele 

me salvou da morte e do pecado.Me deu vida nova e cora-

ção novo. Abriu meus olhos e me deu entendimento dos 

tesouros do Seu reino. Nos deu seu Santo Espírito, nos 

encheu do seu amor. Podemos conhecer e ter a mente de 

Jesus.  João revela que Jesus como Deus é eterno.e o úni-

co que pode dar vida eterna. Ele é antes de todas as coisas, 

tem o controle da história em suas mão e em breve voltará 

para a consumação de todas as coisas. 

Rev. Eloi Moutinho 

27 de dezembro 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 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/15

