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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 

"Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria."  

 
 

5 a 11 de maio 
 

06 - GABRIEL MATTOS MOUTINHO 

07 - FABÍOLA MARA SILVA 

07 - LINO DE QUADROS BITENCOURT 

09 - FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES 

09 - ARTHUR MOUTINHO FERNANDES 

09 - SATOMI NAKAMURA 

10 - LEONICE AUGUSTA SOUZA MATTOS 

10 - VÂNIA DO VALE BATISTA LIMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

No dia 27 de abril aconteceu a reunião de casais que 

contou com a participação de mais de 40 casais.  

   PRELETORA: PRA. ELAINE GONÇALVES 

DIA 2 DE JUNHO ÀS 14H30 

 

 

 

 

O MED promoverá um 

jantar especialmente pa-

ra as mães.  

 

Aguardem informações. 



 

 

 

 

Criança adora brin-

car e que tal fazer 

uns fantoches para 

diverti-las. Uma 

brincadeira educa-

tiva que pode-se 

trabalhar vários 

temas como também usá-lo para contar histórias 

bíblicas. Sugiro que convide-as para fazer estes 

fantoches com meias, bem simples de serem con-

feccionados. Com certeza elas irão adorar. 
 
 

Material 
 

Meias 

Botões para os 

olhos 

Retalhos de 

feltro ou outro 

tecido 

Linha e agulha 
 
 

Passo a passo 
 

Tire a meia e 

no lado oposto 

do calcanhar 

costure os dois botões, que vão cumprir a função 

dos olhos, aproximadamente a 4cm da ponta, de-

pendendo do tamanho da meia. Com os pedaços 

de feltro (tecido), corte a boca (língua) e as ore-

lhas. Quando estiverem prontas, costure-as tam-

bém no lado oposto do calcanhar, por trás dos o-

lhos mas um pouco mais abertas. 

 Finalmente, coloque sua mão dentro da 

meia, o dedo polegar no calcanhar e os outros na 

ponta, assim terá a forma da boca quando usá-lo. 

Agora, é só reunir o pessoal e se divertirem. 

 
 

FAMÍLIA, PROJETO DE DEUS 
 

 A palavra de Deus declara que o diabo veio para 

roubar, matar e destruir e a família como projeto de Deus 

está no foco dele. A destruição de lares, inversões de valores 

na área de relacionamentos tem alcançado um número des-

truidor. Mas nós temos uma esperança quando cremos e 

aceitamos a palavra de Deus como ação em nossas vidas. 

Em João 10.10, Jesus diz que veio para que tenhamos vida e 

a tenhamos com abundância. Esta vida em abundância, é 

uma vida plena, completa, exatamente como Deus planejou 

no princípio. O plano de Deus para a família sempre foi per-

feito.  “O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua 

mulher e serão os dois uma só carne”.  O papel do homem 

seria o de ser sacerdote, aquele que ama, cuida e instrui a 

família na presença de Deus.  E o da mulher de ser uma au-

xiliar, ajudadora e idônea ao lado do seu marido, e os filhos 

por sua vez, serem benção na vida dos pais.  

 É importante não só crer nas bênçãos que Deus tem 

para as famílias, como é necessário colocar em prática algu-

mas verdades da palavra de Deus. Em Mateus 7: 24 a 27 

descreve estas verdades: “Todo aquele, pois, que ouve estas 

minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um 

homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E des-

ceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e 

bateram com ímpeto contra aquela casa; contudo não caiu, 

porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que 

ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será 

comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa 

sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, so-

praram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, 

e ela caiu; e grande foi a sua queda. A decisão está em suas 

mãos: ser prudente ou imprudente. Pense nisso! 

 Rosie M. Souza 

 

5 de maio 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 
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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


