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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  

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 

      "E no final das contas não são os anos em sua vida que contam. É a vida nos seus anos." (Abraham Lincoln)   

10 - NATALIA C. GARCIA 
10 - ALLYSON SIMÕES DE SOUZA 

11 - ELIZABETH SANTOS PORTO 
12 - ANDRÉA PATRÍCIA DE MÂNTOVA 

12 - SANDRA ADRIANA RODRIGUES 

15 - LUCIANA MARA PEREIRA BRENE MARTINS 

JNI – JUVENTUDE NAZARE-

NA INTERNACIONAL 
“Ninguém despreze a tua mocida-
de; pelo contrário, torna-te padrão 

dos fiéis, na palavra, no procedi-
mento, no amor, na fé, na pure-

za.” I Tm. 4:12 

 
Presidente: Vitor de Mattos 

Castro e Souza - Vice: 

Willian V. dos Santos 
 
Junta: Gustavo, Júlia, 

Luciana, Simone e Valé-
ria. 
Tesoureira: Vanessa 

Secretária: Ana Letícia 
 
PROPÓSITOS DA JNI 

Alcançar jovens levando-
os à uma consciência 
cristã bíblica, de forma 

que sejam santos no caráter, ousados na proclamação da Palavra,  
fortes no testemunho, , no amor, no Espírito, na fé, na pureza e na 
adoração. 

 
ATRIBUIÇÕES DA JNI 

Orientar espiritualmente os jovens da igreja, incentivando-os à práti-

ca devocional diária; 

 Treinar os jovens para a liderança futura; 

 Dar apoio espiritual aos jovens, assistindo-os nos seus problemas 

e dúvidas; 

 Coordenar a participação dos jovens da igreja em eventos  

especiais; 

 Dirigir o culto aos sábados; 

 Promover programação de lazer para os jovens; 

Promover acampamentos para jovens visando ao desenvolvimento 

espiritual, emocional e social; 

 Promover eventos evangelísticos para jovens; 

 Participar das estratégias e eventos do Distrito. 
         9 a 15 de fevereiro  

PROMOÇÃO JNI - ACAMPAMENTO 
 

As panquecas deliciosas do Restaurante Mr 
Cheff do shopping Catuaí estão de volta!!!! 

 
 

Você poderá adquirir com algum dos jovens 
por apenas R$12,00, sem data de 

expiração.    
                                                                                      

Jovem, caso você queira vender, fale com a Vanessa. 



01- Crente Açúcar – Se sair com chuva, derrete 

02- Crente Papagaio I – Precisa ter o pé amarrado e as 

asas cortadas para ficar na linha 
03- Crente Papagaio II – Vive repetindo tudo o que 

falam sem examinar as escrituras 

04- Crente Peter Pan – Não quer crescer nunca 
05- Crente Pipoca – Quando a coisa esquente ele pula 

fora 

06- Crente Porco-espinho – Vive alfinetando os ir-

mãos 
07- Crente Raimundo – Um pé na Igreja e o outro no 

mundo 

08- Crente Rocambole – Sempre enrolado 
09- Crente seis horas – Sempre pedindo “seis ora por 

mim” (vocês orem por mim) 

10- Crente Transgênico – Modificado, mas não trans-
formado 

11-Crente Rexona – Só vive com a Bíblia de baixo do 

braço 

12- Crente 665 – Quase um besta 
13- Crente Denorex – Parece crente mas não é 

14- Crente Karatê – Só dá valor se o cara ter dinheiro 

15- Crente Pão de Forma – Miolo mole, casca grossa, 
chato e quadrado 

16- Crente Passarinho – Voa de Igreja a Igreja 

17- Crente Cabeleireiro – Trabalha só pra fazer a cabe-

ça dos outros 
18- Crente Sextão – Seis tão orando por mim 

19- Crente Pastel de 

Feira – Muita apa-
rência, mas se nota 

que por dentro não 

tem nada                    
20- Crente Mensa-

lão – Só vem na 

Igreja uma vez por 

mês 

                                JOVEM...SEJA FORTE 
 
  "Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus perma-
nece em vós, e já vencestes o Maligno". I João 2:14 
 

 Ao estudarmos todo o contexto deste versículo, poderemos 
observar que a Palavra nos ensina sobre três níveis de maturidade 

espiritual: filhinhos, jovens e pais. Grande parte da primeira carta de 
João é direcionada aos filhinhos, com o objetivo de lhes fortalecer a 
fé, exortar a respeito do mundo e de seus prazeres, e lhes estimular 

a respeito da fé e do amor. Há também uma declaração sobre os 
pais, eles conhecem a Deus, não só de ouvir falar, mas de andar 
com Ele. São maduros espiritual e emocionalmente. Mas há também 

uma forte declaração sobre os jovens. E deles se diz que são fortes, 
tem a Palavra de Deus permanente em si e tem vencido o maligno. 
 A primeira afirmação desse versículo é que nós jovens, 

somos fortes. É certo que a força descrita aqui não se trata da força 
humana, carnal, mas sim de uma força divina, espiritual. E ninguém 
nasce com força, isto é algo que deve ser adquirido. No dia em que 

recebemos a Jesus, recebemos uma porção de força, e agora com-
pete a nós desenvolvermos esta força. Você tem força, mas creia, 
ela tem um limite. Se o Senhor tem proporcionado situações e cir-

cunstâncias para você, situações e circunstâncias que você não se 
sente forte o bastante para suportar, creia que Ele estará com você.  
 A segunda afirmação é que nós jovens, temos a Palavra 

de Deus permanente em nós. O Verbo de Deus, ou, a Palavra de 
Deus, é Jesus Cristo. Ele é o Verbo vivo, a Palavra viva. Muitos di-
zem que estão cheios da Palavra porque leram um ou dois capítulos 

da Bíblia, e isso não está errado, mas o fato é que em tempos de 
provação e lutas, estes capítulos terão de funcionar, e da prova, 
terão que sair aprovados, e da luta, vencedores. Muitas vezes não é 

isso que acontece. Porque tomamos a Palavra apenas como 'Bíblia', 
e não como Palavra viva de Deus, Palavra revelada, alimento para 
nosso espírito.  

 A terceira afirmação é que nós jovens, já vencemos o ma-
ligno. Talvez não esteja sendo esta sua experiência - vencendo o 
maligno. E pode até ser, que você esteja sendo vencido por ele. 

Vencer o maligno, fala de confronto, de guerra espiritual, de comba-
te. Não combatemos o maligno sentados no sofá de casa, assistindo 
BBB e comendo pipoca.  O Senhor Jesus venceu o maligno na cruz. 

Nós só podemos vencer o maligno tendo uma vida de cruz. E a ma-
neira mais prática para se viver vida de cruz, é nos relacionando. 
Afinal, cruz é preferir o outro em honra, é não visar seus próprios 

interesses, é sofrer o dano, e amar sem fingimento quem quer que 
seja. Queremos vencer o maligno? Então vamos tomar nossa cruz e 
seguir as pisadas daquele que nos fez mais que vencedores - Jesus 

Cristo, nosso Senhor.                                                                          
                                                 Adaptado do texto de André Alienede 
 

9 de fevereiro 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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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