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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 

    “Acho impossível que um indivíduo contemplando o céu possa dizer que não existe um criador. “  Abraham Lincoln  

                       
   

05- ANDREA FERREIRA GARCIA 

06- VILMA DALVA FONSECA DE GOES  

10- ROSA DEFENDE TIROLLA 

10- GREICE ELLEN DA SILVA BERALDI 

 A vida no deserto é um período que todo crente tem 

de passar se quiser viver em íntima comunhão com o Senhor. A 

leitura deste livro trará o encorajamento necessário à nossa 

jornada na busca de Deus. É assim que você ora? Sua vida 

espiritual estancou ou, pior, você sente que regrediu? Você se 

pergunta o que teria feito para desagradar a Deus e tê-lo perdido 

de vista? Quem sabe não é bem assim... O que você não sabe é 

que chegou ao deserto! Não perca de vista o propósito do deser-

to para você. Você não foi rejeitado, mas Deus achou um jeito de 

aperfeiçoar a sua vida. Ele colocou você na mesma estrada na 

qual caminharam os patriarcas e profetas... eles pavimentaram a estrada que leva 

ao mover de Deus. Deus quer que você tenha Vitória no Deserto. Este livro trata-se 

dos seguintes assuntos: - O processo que Deus usa para nos aperfeiçoar - Será 

preciso mesmo passar pelo deserto? - Qual o alvo da verdadeira unção profética? - 

Quais os ingredientes necessários para sermos usados por Deus? - Enfrentando 

oposição e tribulações. Como ouro, só seremos purificados mediante a passagem 

pelo fogo. É esse o mesmo processo do Deserto em nossas vidas! O Livro é edifican-

te e de autoajuda. Leia e deixe Deus falar ao seu coração!! Você não vai se arrepen-

der!! 

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 participarem.  

 

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

                   5 a 11 de janeiro 



  

LISTA DE ANO NOVO  

Quando chega, é sempre pleno de esperanças. Espera-se o Ano Novo 

para começar vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propó-

sitos renovados para tantas coisas... É comum as pessoas elaborarem 

suas listas de bons propósitos para o novo ano. Mesmo sabendo que o 

tempo somente existe em função dos movimentos estabelecidos pelo 

planeta em que nos encontramos, é interessante essa movimentação 

individual, toda vez que o novo período convencional de um ano reinici-

a. Mas, falando de lista de bons propósitos, já se deu conta que, quase 

sempre, esquecemos o que listamos? Alguns até esquecemos onde 

guardamos a tal lista, o que atesta da pouca disposição em perseguir 

os itens elencados. Ano Novo deve ter um significado especial. Embora 

o tempo seja sempre o mesmo, essa convenção se reveste de impor-

tância na medida em que, nos condicionando ao início de uma etapa 

diferente, renovada, sintamo-nos emulados a uma renova-

ção. Renovação de hábitos, de atitudes, como estar mais com a famí-

lia, reorganizando as horas do trabalho profissional. Importar-se mais 

com os filhos, lembrando-se de não somente indagar se já fizeram a 

lição, mas participar, olhando, lendo as observações feitas pelos pro-

fessores nos cadernos, interessando-se pelos conteúdos disciplina-

res. Sair mais com as crianças. Não somente para passeios como a 

praia, a viagem de férias. Mas, no dia a dia, um momento para um 

lanche e uma conversa, uma saída para deliciar-se com um sorve-

te. Outros, para só ficar olhando a carinha lambuzada de chocolate, 

literalmente afundando-se na taça de sorvete. Outros, mais longos, 

para acompanhar o passo vacilante de quem está aprendendo a an-

dar. Uma tarde para um papo com os que já estão preparando a mochi-

la para se retirar do cenário desta vida, quem sabe, nos próximos me-

ses? Isto é viver Ano Novo. Sair com amigos, abraçar amigos, sorrir 

pelo simples prazer de sorrir. Trocar e-mails afetuosos, não somente os 

corriqueiros que envolvam decisões e finanças. Usar o telefone para 

dar um olá, desejar boa viagem, feliz aniversário! Bom, você também 

pode fazer propósitos de comer menos doces ou diminuir os carboidra-

tos da sua dieta, visando melhor condição de vida ou simplesmente 

adequar seu peso. Também pode pensar em mudar o visual. Quem 

sabe modificar o corte de cabelo, tentar pentear para outro lado, fazer 

uma visita ao dentista. E é claro, um bom check-up. Porque cuidar da 

saúde é essencial. Bom mesmo é não esquecer de formular propósitos 

para sua alma. Assim, acrescente na lista: estudar mais, ler mais, en-

tender mais o outro, devotar-se a um trabalho voluntário, servir a al-

guém com alegria e bom ânimo. Com certeza, cada um terá outros 

muitos itens a serem acrescentados à lista. Até mesmo coisas simples 

como alterar os roteiros de idas e vindas do trabalho-lar-escola. Ou 

coisas mais complicadas, como se dispor a pensar um pouco no outro 

e não exclusivamente em si, no relacionamento a dois. Imprescindível, 

no entanto, é que você coloque a lista à vista, para olhar muitas vezes, 

durante todo o novo ano. Importante que se lembre de lê-la, para ir 

acompanhando o que já conseguiu e onde ou em que ainda precisa 

investir mais, insistindo, até a vitória. Seja este Ano Novo o ano de 

concretas realizações na sua vida!  

     UMA ESPERANÇA E UM FUTURO 

 

"'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 
vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e 

não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança 
e um futuro.'" (Jeremias 29:11) 

Já ouvi dizer que o futuro é como uma oportunidade 
ainda não aproveitada, um caminho ainda não percorri-
do, uma vida que ainda não foi vivida. Como nosso 
futuro será vivido depende das prioridades e dos pro-
pósitos em nossas vidas hoje. A direção que seguirmos 
agora determinará aonde iremos chegar no futuro. Po-
demos ficar assustados com um futuro incerto, mas, 
como Cristãos, não devemos ter medo. Podemos dar 
as boas vindas ao ano novo como uma antecipação do 
que Deus irá fazer em nós e através de nós. Nosso 
futuro como Cristãos é tão claro quanto as promessas 
de Deus. Enquanto os filhos de Israel eram mantidos 
cativos na Babilônia, Deus lhes enviou uma mensagem 
de esperança. Muitos deles sentiam que Deus havia os 
esquecido e que Suas intenções para eles eram más. 
Temiam o seu futuro, e clamaram a Deus por liberta-
ção. Então Deus enviou o profeta Jeremias para falar a 
eles. Se você alguma vez sentiu que Deus se esque-
ceu de você, ou que Deus estivesse contra você, ou se 
você alguma vez temeu (ou teme) pelo seu futuro, as 
palavras aos Israelitas também se aplicam a você: 
"'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 
vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e 
não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança 
e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a 
mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acha-
rão quando me procurarem de todo o cora-
ção.” (Jeremias 29:11-13). Busque a Deus. Ele tem 
esperança e um futuro para você. 
                                                             devocionaisdiarios.com.br 

5 de janeiro 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 

    

 

 

 

 

1ª IGREJA DO NAZARENO 
LONDRINA - PR 

 

Informativo  Semanal     Ano XV    nº 01   5/1/2014 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/29/11-13

