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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 

                    Só poderemos melhorar o mundo distribuindo a verdadeira fé entre todos os povos do mundo.  

Delegados eleitos para o dia 21 de Março de 2015 
  

Convenção do MED 9:00h 

Presidente: Rildo dos Santos Leite 

Delegados: Ana Paula Rodrigues 

                   Luiz Gonzaga 

                   Maria Aparecida Dias 

                   Vera Almenda 

Suplentes:  Silvia Marcia Leite 

                   Elione Freitas 

 

Convenção da MNI: 9:00h 
Presidente: Edson José Batista 
                   Clovis Salgado 
                   Maria Nilza Moutinho 
                   Marcelina Domingos 
                   Antonio Olimpio da Silva 
Suplentes: Dalcimar Paixão 
                  Maria Aparecida Alves da Silva 

 
Convenção da JNI: 9:00h 
Presidente: André Rosetti 
Delegados: Vanessa Lino Silva 
                   Rayanne Silveira 
                   Noemi Castro 
                   Vanussa Carolina Souza Costa 
Suplentes:  Raquel Santana 
                   Stephanie Salgado 

 
Assembléia Distrital: 14:00h 
Presidente do MED, JNI e MNI: Rildo dos Santos,  André Rosetti e Edson 

Batista 
Presidente Distrital da MNI: Dalcimar Paixão 
Presidente Distrital da JNI: Mariana Sanitá Salgado 
Delegados: Valeria de Castro Alves 
                   Luiz Gonzaga 
                   Vera Almenda 
                   Aparecida Cremasco 
                   Silvia Marcia Santos Leite 
                   Rayane Silveira 
                   Débora Moutinho Fernandes 
Suplentes: Ana Paula Rodrigues 
                  José Sartorato Rodrigues 
                  Aparecida Camargo 
                  Carlos Alberto de Oliveira 

 

 

05 - ANDREA JESUS FERREIRA GARCIA 
06 - RODRIGO DA SILVA GONÇALVES 

06 - VILMA DALVA FONSECA DE GOES  

10 - ROSA DEFENDE TIROLLA 

4 a 10 DE JANEIRO 



   

 O  RELÓGIO  QUE  NÃO  TRABALHAVA 

Um menino acabava de 

aprender a ver as horas no re-

lógio. Certamente por isso, 

num sábado à noite, o pai o 

presenteou com um relógio de 

brinquedo. O menino não repa-

rou que o relógio era de brin-

quedo e não trabalhava. Quan-

do foi para a cama, naquela noite, deu-lhe corda e a-

certou-o com o relógio grande de parede, e então o 

colocou debaixo do seu travesseiro. Quando acordou, de 

manhãzinha, meteu a mãozinha debaixo do travesseiro 

e pegou seu precioso relógio. Olhando o mostrador, na 

meia-escuridão, viu que o relógio marcava 8 horas! Sal-

tou da cama e correu para o quarto dos pais, acordando

-os. – Oito horas! – exclamou ele. – E ninguém está de 

pé! Mas o pai e a mãe não ficaram lá muito satisfeitos 

de serem acordados, pois eram apenas 5 horas da ma-

nhã. Mandaram-no de volta para a cama aquele peque-

no entristecido que via que o seu relógio, afinal, não era 

o que parecia ser. Por alguns momentos ficou acordado 

na cama, pensando no acontecido, e então se levantou, 

foi buscar uma chave de parafuso, e desmontou o reló-

gio. Viu que embora o mostrador fosse bonito, faltavam 

ao relógio a mola e demais engrenagens, de maneira 

que em realidade não trabalhava.  Nesse dia a 

família foi ao culto, como era costume. O pastor falou 

na passagem que diz que "a fé sem as obras é morta". 

– Você compreendeu o que o pastor disse, meu filho? – 

disse o pai, na hora do almoço. – Sim, papai – volveu o 

menino. – Ele falou sobre o meu relógio. – Seu relógio? 

– indagou o pai. – Como não? "A fé sem as obras é 

morta!" O relógio tinha mostrador, mas não tinha o-

bras, não trabalhava, e por isso era um relógio morto! 

Os pais riram-se à vontade, mas o caso dá margem a 

reflexões. Muita gente parece ter bom mostrador, como 

se dava com aquele relógio, mas lhes falta a mola da 

fé.                                               J. Stuart Robertson 

A grande escolha da vida 
  

 Certa vez Billy Graham foi convidado para um 

programa de auditório e lhe questionaram sobre a vio-

lência nas escolas e sobre outros tantos problemas de 

nossa sociedade. Ele disse: -“Uma coisa que as pesso-

as esquecem é que o diabo está trabalhando.” Essa é 

a mais pura verdade: o diabo está trabalhando. Quan-

do refletimos sobre isso, percebemos que essa é a úni-

ca explicação plausível para as loucuras que a humani-

dade é capaz de cometer. Tão certo quanto há um 

Deus nos céus que nos ama, existe um diabo no infer-

no que nos odeia. Jesus resumiu isso quando disse, 

falando sobre Satanás: “O ladrão vem apenas para 

furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e 

a tenham plenamente.” (João 10:10). Essa é nossa 

escolha na vida: Deus ou o diabo. Muitas pessoas di-

zem que não escolhem nenhum dos dois. Mas, na rea-

lidade, não escolhendo nenhum, está se escolhendo o 

diabo. Não existe outra opção. Uma das estratégias 

mais brilhantes de Satanás é convencer as pessoas de 

que ele não existe, enquanto ele as  manipula o tempo 

todo. A humanidade é basicamente má. E é o diabo 

que trabalha na natureza pecaminosa do ser humano, 

fazendo com que cometamos suas obras más. Deus 

nos dá uma escolha na vida. Não somos forçados a 

escolhê-Lo. Nem somos forçados a escolher o diabo. 

Mas Deus nos deu algo que chamamos de livre arbí-

trio. Podemos escolher o pecado, que leva à morte, ou 

podemos escolher a obediência a Deus, que leva à 

justiça. 

www.devocionaisdiarios.com.br 

4 de Janeiro 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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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