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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 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

     A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses”. II Cro 2:5  
 
 

 

 
 

13 – ROLNAN ANTONIO RODRIGUES 

16 - ARNALDO ALEXANDRINO SOUZA 

17 - ÁLISON FERREIRA ANTUNES 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Domingo, dia 5, foi tempo de comemorar a Ressurreição de Jesus. 
De manhã , a sala da tia Marisa apresentou um lindo jogral e também 
teve batismo. A noite aconteceram mais apresentações como: jogral, 
coral e as crianças da dança que também fizeram bonito. Confira 
outras fotos no facebook da igreja: Nazareno Londrina.  

12 a 18 de abril 

   Eder Castilho                              Gabriel                               Ana Paula 

ESCALA DE PROFESSORES 

 
 
 

12/04 - Culto Missionário - Sheila e Pollyana 
19/04 - Sou de Jesus: Michele 
              Galerinha de Cristo: Dayane 
               Discípulos Teus: Pr. israel 



         

                  

Fé e persistência 

"Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e 
a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que 

busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aber-
ta." (Mateus 7:7-8) 

 
 A igreja primitiva orou com paixão e persistência. 
Quando Pedro ficou detido na prisão, "a igreja orava intensa-
mente a Deus por ele" (Atos 12:5). Outra maneira de traduzir 
a palavra "intensamente" seria "seriamente". É a mesma pa-
lavra usada para descrever a oração de Jesus no Jardim do 
Getsêmani. O Evangelho de Lucas nos diz: "Estando angusti-
ado, ele orou ainda mais intensamente; e o seu suor era co-
mo gotas de sangue que caíam no chão" (Lucas 22:44). Essa 
foi uma oração de paixão. Foi uma oração agonizante. E era 
assim que a igreja primitiva orava. 

 Muitas vezes, o problema é que a nossa oração não 
tem poder, porque não há coração nela. Se colocarmos pou-
co coração em nossas orações, não podemos esperar que 
Deus coloque muito coração ao respondê-las. Alguém vai 
nos dizer sobre a crise que está enfrentando e vamos orar: 
"Oh, Senhor, só ajude-o... E depois volte para mim." Não 
oramos com paixão. Não oramos continuamente. 
 
 Jesus disse: "Peçam, e lhes será dado; busquem, e 
encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o 
que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, 
a porta será aberta." (Mateus 7:7-8). No idioma original, isso 
pode ser traduzido como: "Continue a perguntar. Continue 
buscando. Mantenha-se batendo à porta." Em outras pala-
vras, seja persistente e mantenha essa persistência. 
 
 Vamos orar por algo uma, duas, ou talvez três vezes 
e, em seguida, dizer: "Bem, acho que Deus não vai respon-
der a essa oração." Deus não se irrita com nossas orações. 
Continue orando. A igreja primitiva, quando necessitada, ora-
va para Deus com grande persistência. Então, não vamos 
desistir tão facilmente. 
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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 

 

Informativo  Semanal     Ano XVI    nº 15     12/4/2015 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

Filha do casal Flávio e Tatiane e 

irmãzinha do Emanuel. 

 

 

Filha do casal Lucas e Natália e irmãzinha do João Victor 

http://www.devocionaisdiarios.com/2015/04/paixao-e-persistencia.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/7/7-8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/12/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/22/44
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/7/7-8

