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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) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Glaucy 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                 “Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito.”  Pitágoras   
 
 

 

28 - PAULA DE FREITAS LUCAS 
29 - ELAINE R. SANTOS K. DUTRA 
30 - BRUNO HENRIQUE GUIMARÃES  
01 - ELIEGE APARECIDA DE PAIVA 

02 - FERNANDA ROBERTA DE LIMA FERREIRA 

04 - POLYANA PEREIRA SOUZA  

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

No dia 21 de março, a igreja esteve em festa, pois aconteceu a 
entrega das licenças pastorais como também alguns pastores de 
outros distritos e do nosso foram nomeados reverendo. Estiveram 
presentes, os superintendentes Geral Jerry Porter, o da América do 
Sul Cristhian Sarmento e do Brasil Aguiar Valvassoura. Também 
teve a homenagem merecida ao Pr. Eloi. No domingo, a junta tomou 
posse, e esteve pregando o Pr. Manoel Lima de Manaus. 

29 de março a  4 de abril 

 

 

 

 

 

 

 
 

11- Início do curso Retomando a sua família 

17- Encontro de homens 

18- Tela Crente – Cine debate  

25- Encontro de Mulheres 

http://pensador.uol.com.br/autor/pitagoras/


Na velhice ainda darão frutos, serão viçosas e flores-

centes” Sl. 92.14 

O Ministério Idade com Qualidade entre tantas programa-

ções que realiza como as reuniões sabatinais iniciou neste 

mês um curso de informática que está acontecendo nos 

sábados às 8:30 até 10:30. O curso tem um valor de 25,00 e 

as aulas são de basic - Word - internet . Está aberto para 

pessoas com acima de 50 anos. Caso tenha interesse, 

procure a líder do ministério, a irmã Ivanilde. 

“...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. 

Agora o Ministério Mãos 
Estendidas tem um carro à 
disposição da obra do Senhor. Um sonho da líder deste 
ministério que se tornou realidade.  Seja um participante 
doando alimentos, produtos de limpeza e higiene para a 
distribuição das cestas. Você também pode doar roupas 
seminovas/objetos para a realização dos bazares. 

                  

O TEMPO PARA DEUS 

Tudo está sujeito ao tempo. O tempo não é nosso, o tempo é 

de Deus. O homem está sujeito ao tempo e não o tempo ao 

homem. Esquecemos que o tempo está totalmente solto e não 

preso a nenhuma dimensão. O tempo é de regência absoluta 

de Deus. “Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode 

acrescentar uma hora que seja à sua vida?” Lucas 12:25. 

Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem e é 

por isso que o homem tem pressa. A pressa que temos dentro 

de nós é o Espírito Santo nos compelindo a entender que há 

uma eternidade. Entenda que Deus não está falando do mun-

do natural, mas do espiritual. “Ele fez tudo apropriado a seu 

tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela 

eternidade; mesmo assim este não consegue compreender 

inteiramente o que Deus fez.” Eclesiastes 3:11. Nós usamos o 

tempo para correr atrás de nossas coisas, mas quase não te-

mos tempo para as coisas de Deus. Pode ser que nós sejamos 

a geração da volta de Jesus Cristo. É a unção que move o 

coração! É tempo de pedir perdão e da igreja conhecer o po-

der de Deus. Como é que está Deus na sua lista de priorida-

des? O Senhor sabe de todas as coisas, mas cabe a nós andar-

mos no cronômetro de Deus. O tempo que temos chama-se 

hoje! “Por isso Deus estabelece outra vez um determinado 

dia, chamando-o ‘hoje’, ao declarar muito tempo depois, por 

meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: ‘Se hoje 

vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração'”. He-

breus 4:7. “Todo aquele que nele permanece não está no pe-

cado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o co-

nheceu.” I João 3:16. Qual é a semente que está no seu cora-

ção? Qual é o fruto que você tem plantado? E se Cristo vol-

tasse hoje? Você estaria preparado? 

Rev. Eloi Moutinho 

29 de Março 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 

         MINISTÉRIO  

IDADE COM QUALIDADE 


