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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 

MEDDI - MINISTÉRIO DE ESCO-
LA DOMINICAL E DISCIPULADO 
INTERNACIONAL 

“Procura apresentar-te a Deus aprova-
do, como obreiro que não tem de que 
se envergonhar, que maneja bem a 

Palavra da Verdade”. 2 Tm. 2:15 

 

Superintendente: Elione Freitas  
Vice: Renata Sola 

Junta: Marcelina, Eliane, Júlia, Marisa, Sheila e Sueli. 
 

PROPÓSITOS DO MEDDI 
 

Levar ao conhecimento de todos a Palavra Viva e Verdadeiro do Se-
nhor e Deus Jesus Cristo, através do ensino e da aprendizagem, chei-
os da unção e discernimento do Espírito Santo, propiciando a edifica-
ção 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 Minis-
tério 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. 

 
 

 

01 - PATRICIA FERREIRA NEVES 
03 - MARLENE DE OLIVEIRA FERNANDES 
04 - ANA PAULA MOUTINHO RODRIGUES - 99149-6515 
04 - VILDINEY DE ALMEIDA SANT'ANA - 99903-3027 

29/01 a 4/02 

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 



  

 A Jordânia fica locali-
zada no vale do rio Jordão, en-
tre o Egito, a Arábia Saudita, o 
Iraque, a Síria, Israel e a Cisjor-
dânia. Possui mais de 9,5 mi-
lhões de habitantes, dentre os 
quais 93% são muçulmanos 
sunitas e 6% cristãos. A nação 
abriga grandes grupos de refu-
giados, principalmente iraquia-
nos e sírios. Em dezembro de 
2016, o número chegou a 655.314 refugiados da Síria e 
60.647 do Iraque. Como tal, a Jordânia ocupa o segundo 
maior número de refugiados por mil habitantes no mundo.   

 
 

 É nesse contexto que está inseri-
da a Família Aziz, uma família de missioná-
rios brasileiros que atua no Oriente Médio 
com projetos de desenvolvimento comuni-
tário que visam socorrer milhares de refugi-
ados. No momento, mais de 1200 famílias 

de refugiados estão registradas e são atendidas por diferen-
tes programas como visitas pastorais e de aconselhamento, 
distribuição de cestas básicas, roupas, brinquedos e tam-
bém o CENTRO COMUNITÁRIO MAIS. O Centro Comunitá-
rio MAIS apoia refugiados iraquianos e sírios em suas dife-
rentes áreas de atuação como jardim de infância, mini-
escola, e o GERA MAIS que é um projeto em que as refugi-
adas sírias e iraquianas produzem peças artesanais para 
venda. Trabalham também com visitas pastorais e aconse-
lhamento para famílias cristãs e muçulmanas. 
  
 No dia 26/02, o Vitor de Mattos 
Souza parte em direção a Jordânia para 
passar 20 dias com essa família, servin-
do a igreja sofredora na Jordânia através 
dos projetos que são desenvolvidos lá.  
 O Vitor é engenheiro civil e fará 
esta viagem com recursos próprios.   
 Você também pode  fazer parte 
desta viagem, orando e ofertando e o 
desafio do Vitor agora é levantar uma oferta para a família 
Aziz que com o valor arrecadado comprará cestas básicas 
para os refugiados daquele país.  
 
Conheça mais sobre o projeto em: www.facebook.com/
familiaaziz  

 

ESCOLA DOMINICAL, A MAIOR ESCOLA DO MUNDO 
 

 Esta escola está presente em quase todos os países do 
mundo e possui milhões de alunos, que dominicalmente, se dedicam 
ao estudo das Sagradas Escrituras. Seus alunos procedem de todas 
as denominações protestantes, são oriundos de todos os extratos 
sociais e abrange todas as faixas etárias. Essa escola informa, trans-
forma e treina pessoas para a realização da obra de Deus. Destaca-
remos três importantes características da Escola Dominical: 
 

A Escola Dominical é uma escola que informa acerca das verda-
des eternas. O livro texto da Escola Dominical é a Palavra de 
Deus. As mesmas verdades que são ensinadas para as crianças são 
também transmitidas nas classes de adultos. Nessa escola pessoas 
incultas assentam-se na mesma classe com os doutores. Nessa 
escola não há segregação de idade, raça ou grau de instrução.  
 

A Escola Dominical é uma escola que objetiva a transformação 
da vida mediante o ensino fiel das Escrituras.   Ainda que reunís-
semos todos os nossos recursos não poderíamos sequer transformar 
uma vida. Mas, quando ensinamos a Palavra de Deus, no poder do 
Espírito Santo, essa mensagem bendita do evangelho transforma 
vidas e famílias inteiras. A Escola Dominical não é apenas uma a-
gência de ensino, mas, também, um instrumento poderoso de evan-
gelização. Por meio do ensino das Escrituras muitas pessoas têm 
vindo ao conhecimento salvador de Cristo e sido transformadas pelo 
poder do Espírito Santo.  
 

A Escola Dominical é um campo de treinamento dos santos para 
realizar a obra de Deus.  A Escola Dominical não apenas informa e 
transforma, mas também, treina pessoas convertidas para o exercí-
cio do ministério. A igreja não é apenas o receptáculo da graça, mas 
um canal por meio do qual, as boas novas do evangelho devem che-
gar até aos confins da terra para alcançar cada criatura. 
O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a cada 
criatura, em todo o mundo. O sacerdócio universal dos crentes abre 
largas avenidas de oportunidades para que cada membro da igreja 
seja uma testemunha viva da graça e um embaixador das boas no-
vas de salvação aos perdidos 
 Devemos nos reunir dominicalmente, não apenas para nos 
abastecermos, mas também para nos equiparmos para fazer a obra 
de Deus. É tempo de repassarmos aos outros, o que temos recebi-
do. É tempo de nos levantarmos, munidos de um profundo senso de 
urgência para fazermos a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite 
vem quando ninguém pode trabalhar. Que Deus nos ajude a ter uma 
Escola Dominical viva, dinâmica e operosa, que informa, transforma 
e treina pessoas para fazer a obra de Deus! 
 

Adaptado 
Autor: Hernandes Dias Lopes 
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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

https://www.facebook.com/familiaaziz?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/familiaaziz?__mref=message_bubble

