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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 

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 

                           "Uma pessoa que se esqueceu daquilo que Deus valoriza não se sentirá plenamente contente."  

No dia 31 de janeiro aconteceu a primeira reunião do Ministério de 

Homens. Foi uma tarde de futebol, ministração e churrasco.  

 
Mariana Dahrouge Belufe, 
graduou-se em Letras Vernáculas e Clássicas 
pela Universidade Estadual de Londrina. Mem-
bro da Igreja do Nazareno de Campinas, morou 
por quatro anos em Londrina para cursar a facul-
dade de Letras. Por este período participou ativi-
dade da nossa igreja.  

 
Vitor de Mattos Castro e Souza, graduou-se 
em Engenharia Civil pela Universidade Estadual 
de Londrina. Seus pais o apresentaram à Deus 
com apenas alguns meses de vida  nesta igreja, 
onde mais tarde se batizou e tornou membro. 
Foi presidente da JNI por duas vezes e músico 
desde os 10 anos, participa do ministério de louvor. 
 

 

 

“Tudo que acontece em nossas vidas faz parte de um plano, de um 
propósito de Deus que faz o que quer, quando quer e a quem qui-
ser.” 

 

 
 
 
 

08 – LUCAS TOMAZ ESTEVÃO 
10 - ALLYSON SIMÕES DE SOUZA 
10 - CORINA RONCHI 
11 - ELIZABETH SANTOS PORTO 
12 - ANDRÉA PATRÍCIA DE MÂNTOVA 
12 - SANDRA ADRIANA RODRIGUES  

8 A 14 DE FEVEREIRO 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



  Um chefe de cozinha 
encheu três panelas com água, e 
colocou cada uma em fogo alto. 
Em uma delas ele colocou cenou-
ras, numa outra ele colocou ovos e 
na ultima ele colocou pó de café. 
Cerca de vinte minutos depois ele 
apagou o fogo, pegou os ovos 

colocou numa tigela, pegou as cenouras, e as colocou num pr 
ato,pegou o café e o colocou numa xícara. As cenouras esta-
vam macias... Os ovos endureceram... E o café... Então ele 
observou: Todos eles haviam enfrentado a mesma adversida-
de, a água fervendo. Mas cada um reagiu de uma maneira dife-
rente. A cenoura quando foi colocada na água, era firme 
e flexível. Mas depois de ter sido submetido à fervura, amole-
ceu e tornou-se frágil. Quando os ovos foram colocados na 
água, eles eram frágeis, sua casca fina protegia seu interior 
liquido. Mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior 
tornou se mais firme e endurecido. Com o pó de café, contudo, 
foi diferente. Depois de ter sido levado junto à água ao fogo, ele 
o transformou! Qual desses três elementos você é quando a 
adversidade vem ao seu encontro? Você é... Cenoura, ovo ou 
pó de café? Você é como cenoura, que parece forte, mas que 
diante da adversidade, murcha, torna-se frágil e perde a força? 
Você é como o ovo, que possui um interior maleável, um espíri-
to fluido, mas que, diante da adversidade torna-se endurecido? 
Você é como pó de café? O café mudou a água fervente, um 
elemento que lhe causa dor. Quando a água chega ao ponto 
máximo de sua fervura, ela extrai o máximo de seu sabor e 
aroma! Que você seja como o pó de café... Que diante de uma 
dificuldade você seja capaz de reagir de forma positiva para 
poder transformá-lo sem se deixar vencer pelas circunstanci-
as... Que haja sabedoria nos seus momentos mais difíceis, para 
que você possa espalhar e irradiar o “Doce aroma do Café”!  E 
quando lhe convidarem para tomar café, lembre-se dessa com-
paração! Procure ser CAFÉ, usando a honestidade para modifi-
car o sabor da vida com um aroma especial!  

                

        “Eis que estou à porta, e bato...”  Ap. 3:20 

O momento da volta de Jesus é conferido e apontado por 

“sinais”. Por isso o texto dia: “Eis que estou à porta” (o mo-

mento da volta, “...o noivo está às portas.”), “e bato...” (são 

os sinais que apontam a volta de Jesus). Não somente os 

sinais que a natureza já ouviu e obedeceu, as três trombetas 

que anunciaram o desaparecimento de terça parte do “verde” 

da terra, da terça parte das criaturas viventes do mar, as á-

guas amargas mostrando tudo isso que estamos vendo com 

a poluição dos rios e mares, a abertura das escrituras para o 

mundo (tradução da Bíblia para o Alemão por Martinho Lute-

ro), a reforma protestante, etc., mas também os sinais espiri-

tuais que só a Igreja Fiel está vendo. Que sinais são estes? 

Jesus disse assim: “Os sinais seguirão aos que crêem”. Há 

uma Obra de sinais sendo realizada. Quando falamos sinais, 

não dizemos apenas de curas, milagres e maravilhas, mas de 

uma operação no interior do homem fazendo com que acon-

teça nele o maior sinal que Deus pode operar no homem que 

é a Salvação e o entendimento do último momento, que é o 

da volta de Jesus. Os sinais físicos ou milagrosos são conse-

quência da bênção da salvação da alma do homem e da von-

tade de Deus em operar. Os sinais desta última hora para a 

Igreja são bem diferentes de tudo o que o mundo está viven-

do. O culto profético é um sinal desta última hora que deixa 

claro o momento em que estamos vivendo. A doutrina revela-

da, o clamor pelo Sangue de Jesus, o atender das convoca-

ções que o Espírito Santo tem feito, seja nas buscas pela 

madrugada, ao meio dia, nos cultos a noite, vigília dentro e 

fora da igreja (matas), seja num jejum, na meditação da Pala-

vra e na consulta à mesma, no entendimento de corpo de 

Cristo; há um povo que tem ouvido o bater da porta que são 

os sinais de que a volta de Jesus está muito próxima. Cada 

batida na porta é um grito do Espírito (“E o Espírito e a espo-

sa dizem: Vem.”) É o bater, são os sinais que tem sido dados 

e um povo tem ouvido pois eis que Jesus está “às portas”. 

8 de Fevereiro 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 

O casal Natália e Lucas esperam ansiosa-

mente a chegada da Emanuelly para o final 

de fevereiro. O casal já tem um filho, o  

João Victor. 

http://www.mensagensdecarinho.com.br/reflexoes/moendo_cafe_1197.html
http://www.mensagensdecarinho.com.br/reflexoes/moendo_cafe_1197.html

