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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 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

                                "Excelência não é uma exceção, tem que ser  uma atitude permanente." - Colin L. Powell  

                       
 

                           
         
                                            
 
 
 
 
                             

                                               
                                          
                                                
 
 
 
 

                                                29 de dezembro a 4 de janeiro 
 
 

29- CAROLINA DUARTE PEREIRA 

02- GUSTAVO COSTA 

02- THIAGO DE LIMA VITORINO 

Aconteceu no dia 15 de dezembro, o 

jantar elegante e contou com a presença 

de mais de 20 crianças.  A palavra foi 

ministrada pelo irmão Rildo. Em seguida 

elas participaram de um desfile. Após foi 

servido uma deliciosa macarronada. 

Confira as fotos do evento.    
No dia 31, terça-feira haverá culto de agradeci-

mento pelo ano de 2013. Venha participar desse 

momento e passe a virada do ano adorando ao Se-

nhor.                                                                                       QUE VENHA 

 

 
 

 

No dia 18 de janeiro—sábado dàs 
9h às 12h e dàs 14h às 17h, tere-
mos a assembleia distrital e todos 
estão convidados para participa-
rem.  

No dia 19 às 19h haverá no culto a 
posse dos novos presidentes e da junta para o ano 
eclesiástico de 2014. 
    

 
 



A cada dia de nossa vida, aprendemos com nossos 

erros ou nossas vitórias, o importante é saber que 

todos os dias vivemos algo novo. Que o novo ano que 

se inicia, possamos viver intensamente cada momen-

to com muita paz e esperança, pois a vida é uma dá-

diva e cada instante é uma benção de Deus.   

                         PERMISSÃO DE DEUS  

"Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem 
daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo 

com o seu propósito." (Romanos 8:28) 

 
Devemos nos lembrar que Deus nunca nos testa sem 
um propósito ou sem uma razão específica. Às vezes 
você pode até se perguntar: Por que Deus permite que 
os seus filhos passem por esses testes? A resposta é 
que o propósito final de Deus é que sejamos conforme 
a imagem de Jesus Cristo. Quantas vezes em nossas 
vidas já passamos por provações que terminaram mui-
to bem? É aí que se confirma o que está escrito 
em Romanos 8:28: "Todas as coisas cooperam para o 
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito." Muitas coisas 
que podem não fazer sentido num primeiro momento, 
darão certo no final. Um exemplo clássico disso é a 
história de José. A Bíblia fala sobre as muitas coisas 
que lhe deram errado! José saiu para ajudar seus ir-
mãos numa missão ordenada por seu pai e terminou 
sendo vendido como escravo. Mas, com a providência 
de Deus, ele foi elevado a uma posição de grande au-
toridade, onde foi então capaz de ajudar toda sua famí-
lia - coisa que fez muito bem. Outra razão pela qual 
Deus permite testes é para que nos fortaleçamos espi-
ritualmente. Tiago 1:2-3 diz: "Meus irmãos, considerem 
motivo de grande alegria o fato de passarem por diver-
sas provações, pois vocês sabem que a prova da sua 
fé produz perseverança." Diferentes traduções dizem 
que testes produzem "resistência heroica" ou 
"fortaleza". Tiago quis dizer que os testes irão nos for-
talecer e nos dar poder para permanecermos fortes. 
Deus quer que tenhamos almas de aço. Tentação pode 
ser suportada e superada. Lembre-se que o propósito 
final de Deus em permitir provações em nossas vidas é 
que possamos ser moldados à imagem de Jesus Cris-
to. 

29 de dezembro de 2013 

 

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 

 

Informativo  Semanal     Ano XIV    nº 50   29/12/2013 

 

  1ª IGREJA DO NAZARENO 
LONDRINA - PR 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.devocionaisdiarios.com/2013/12/o-seu-proposito-final.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/28
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/2-3

