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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) 

 

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 Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

                    Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão  

 

 

28 - VERA  LÚCIA SILVA ALMENDA 

29 - CAROLINA DUARTE PEREIRA 
01 - MARIA JOSÉ AGUIAR RIBEIRO 

02 - GUSTAVO COSTA 

02 - THIAGO DE LIMA VITORINO 

28 DE DEZEMBRO A 3 DE JANEIRO 

No dia 14 de dezembro foi realizada assembleia local, onde ocorreu 
as eleições da nova junta e dos líderes de departamentos, Em se-
guida foram apresentados os relatórios de 2014. Veja quem foram 
os escolhidos e que assumirão no dia 21 de março, data que ocor-
rerá a assembleia distrital. 

 
 

Departamento de Missões - MNI 
 

 

Edson Batista 

Valeria Alves 

 
 

Juventude Nazarena - JNI 
 

André Rosseti 

Vitor de Mattos Souza 

 
 

Departamento de Ensino - MEDDI 
 

Rildo Santos 

Marisa Nemoto 

 
 

Junta dos Jovens  

Simone - Jonatas - Noemi - Stephanie - Vanessa e Letícia 

 

Mordomos 

Cida Cremasco - Dalcimar - Irany -  Luiz Gonzaga 

 

Econômos 

Claudia - Glaucy - Jaime - Rodrigo Sant’Anna 

 
 

Junta da Escola Dominical 

Sheila– Eliane - Leonice - Marcelina - Vera e Elione 

Em breve outras informações como: horários e 

nomes dos delegados e suplentes convocados. 



   

 Conta-se que um doente 
de um hospital psiquiátrico per-
manecia com o ouvido encosta-
do na parede. A enfermeira, um 
dia, perguntou-lhe: que você es-
tá fazendo aí? Silêncio! Cochi-
chou o doente, acenando para 
que a enfermeira também en-
costasse o ouvido na parede. A 
enfermeira concordou e perma-
neceu ali durante uns minutos, 
prestando atenção: Não estou 
ouvindo nada, ela disse. Eu também não, repli-
cou o doente com a testa franzida. É assim o dia 
inteiro!...  
 As pessoas que se preocupam com cada 
detalhe de sua vida são como este paciente. U-
mas se preocupam com o que poderia ter sido 
dito, outras com o que foi dito. Algumas se preo-
cupam com o que poderia acontecer. Outras com 
o que não aconteceu, mas deveria ter aconteci-
do. Há ainda as que se preocupam com o futuro. 
Com quem será que vou me casar? Até que ida-
de vou viver? Será que um dia meu marido (ou 
esposa) me trairá? Outras se afligem com o que 
fizeram no passado e com as consequências dis-
to. Deus não nos criou para termos uma vida que 
é um fardo, Ele quer que tenhamos vida abun-
dante, tanto na mente, como no corpo e no espí-
rito. Assim como uma flor, fomos criados para 
florescer, e não para murchar na videira. Então 
preocupe-se menos e viva mais cada momento, 
pois ele é único e não irá se repetir... 
 
 

"A preocupação é como a cadeira de balanço: 
mantém você ocupado, porém, não o leva a lugar 
algum." 

Torne-se Visível 

"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cida-

de construída sobre um monte." (Mateus 5:14) 

Há duas boas maneiras para se ser luz para o mundo confor-

me diz a Bíblia. Podemos deixar a nossa luz brilhar fazendo 

boas obras, e podemos deixar a nossa luz brilhar proclaman-

do o evangelho.  Jesus nos disse para sermos cristãos visí-

veis quando falou:  "Vocês são a luz do mundo. Não se pode 

esconder uma cidade construída sobre um monte. E, tam-

bém, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de 

uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e 

assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a 

luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas 

boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos 

céus" (Mateus 5:14-16). Quando houver um desastre; quando 

pessoas estiverem morrendo de fome; quando um país esti-

ver sendo dilacerado pela guerra ou devastado por alguma 

doença, os cristãos devem ser os primeiros a entrar em cena, 

fazendo tudo que puderem por aqueles que estiverem sofren-

do. Podemos deixar a nossa luz brilhar em casa ou em nosso 

local de trabalho sendo gentis, generosos, amorosos e nos 

sacrificando pelos outros. Como cristãos, podemos deixar a 

nossa luz brilhar diante dos outros através de nossas boas 

atitudes e obras. Também devemos deixar a nossa luz brilhar 

proclamando o evangelho, falando aos outros de sua neces-

sidade de Cristo. Não devemos ser acanhados sobre a nossa 

fé. Podemos anunciar aos nossos vizinhos a boa nova e ga-

rantir que nossos colegas de trabalho saibam exatamente no 

que um cristão crê e como ele age. E porque não aproveitar o 

ano que se iniciará para colocarmos novos propósitos e me-

tas para a nossa vida cristã, tornar-se um cristão notável - 

TORNAR-SE VISÍVEL! Pense nisto! 

                              www.devocionaisdiarios.com.br 

28 de dezembro 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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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