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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 

O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o impossível. Marion C. Garretty   

 

12 A 18 de maio 
 

13 - NILZA PALOCO ZOCATELLI 

15 - ROBERTO SATOSHI NAKAMURA 

16 - CLAUDIA TAKEMI K. NAKAMURA 

18 - MARIA JUDITE CARDOSO GARCIA 

 

 

 

 

 

 
 

Todo primeiro domingo do mês, os irmãos nazarenos 

antes do início da escola dominical se reúnem para 

tomar o café da manhã. Cada família traz algum ali-

mento e juntos compartilham dele. Veja algumas fo-

tos do dia 5 de maio. 

   PRELETORA: PRA. ELAINE GONÇALVES 

DIA 1 DE JUNHO (SÁBADO) ÀS 14H30 



 

 

Senhor Deus, ainda 
em tua presença quero 
te pedir pela minha 
família, pela minha 
casa que o Senhor 
derrame do teu amor 
sobre este lugar, que o 
Senhor coloque os 
teus anjos sobre esta 
casa e que Tu protejas cada um. Que nenhum mal 
possa chegar até eles, que nenhuma doença, enfer-
midade ou acidente chegue até eles. Mas além de 
proteção física, te peço oh Deus por proteção espiritu-
al, que o Senhor os cubra com o poder que há no 
sangue de Jesus e eu declaro que as trevas não tem 
poder sobre esta família. Construa Senhor o alicerce 
dessa família no teu filho Jesus, que sejamos conhe-
cidos pelo amor por Ti e uns pelos outros. Te peço 
pelo meu pai, que o Senhor esteja abrindo ainda mais 
portas e oportunidades de trabalho e que o Senhor dê 
sabedoria para que ele possa saber o que, como e 
quando fazer algo, que os relacionamentos dele pos-
sam expressar o Teu amor. Te peço pela minha mãe, 
pelo trabalho dela. Sei que naquele lugar há muitas 
pessoas que talvez desejam o mal para ela, mas eu 
sei oh Deus que Tu és um Deus de poder e que ne-
nhum mal, nem inveja pode tocar os teus filhos. Mos-
tre também a ela, as pessoas em quem ela pode con-
fiar e quem são seus verdadeiros amigos. Deus, eu te 
peço em especial, pelo meu irmão, que o Senhor con-
tinue protegendo e salvando ele de todos os perigos e 
acidentes, sei que Tu já tens feito isso e que continua-
rá fazendo, pois os planos que Tu tens pra ele são 
muito maiores do que podemos imaginar. Atraia-o de 
volta para a tua presença. Deus que ele possa lem-
brar e experimentar do Teu amor. Envia teu Consola-
dor para consolar toda saudade e todo sentimento de 
solidão, sabemos que nunca estaremos sozinhos, 
pois temos um Deus que é onipresente e que nunca 
nos abandona.  
 

Obrigado Deus, pela família que Tu me deste e 
obrigado por mostrar como somos importantes 
um para os outros. Pelo poder que há no nome do 
seu filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 

 

E-mail enviado dia 13/11/2012 

 
 

     SEGREDOS DE UMA IGREJA AVIVADA 

 
"Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos; todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez  anunciavam a pala-

vra de Deus.” Atos 4:31  

 

Neste texto sagrado, aprendemos sobre três virtudes de uma igreja avi-

vada. Esta manifestação poderosa se repetiu entre os irmãos, à exemplo 

do que já havia ocorrido no dia de pentecostes; Atos 2:4, confirma a 

fase avivada da igreja primitiva. Os cristãos primitivos experimentaram 

sucessivos avivamentos naqueles dias de intensa perseguição a igreja. 

Cada avivamento experimentado, fortalecia cada vez mais a igreja, e 

encorajava os irmãos a enfrentar os grandes desafios que ainda estavam 

por vir. 

 

PRIMEIRO SEGREDO-O PODER DA ORAÇÃO. 

"Tendo eles orado tremeu o lugar onde eles estavam reunidos." (Atos 

4:31-a). O lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o 

primeiro segredo de uma igreja avivada. O lugar tremeu, porque oraram. 

A oração comove o coração de Deus. Salmos 40:1 diz que Deus se incli-

na no Seu trono para ouvir a nossa suplica, aleluia. Em Atos 16: 25-26 

está escrito que por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e canta-

vam louvores a Deus, "De repente, sobreveio tamanho terremoto, que 

sacudiu os alicerces da prisão; abriram-se todas as portas, e soltaram-se 

as cadeias de todos."  

 

SEGUNDO SEGREDO-O PODER DO ESPÍRITO SANTO. 

"Todos ficaram cheios do Espírito Santo..." Atos 4:31-B, o segundo 

segredo de uma igreja avivada, é o poder do Espírito Santo. O resultado 

de uma vida de oração nos leva  a experimentar a plenitude do Espírito 

Santo, para evangelizar com mais fervor, e pregar com mais ousadia a 

Palavra de Deus, amém? 

 

TERCEIRO SEGREDO-O PODER DA PALAVRA DE DEUS. 

"Com intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus." (Atos 4:31-c) O ter-

ceiro segredo de uma igreja avivada, é o poder da palavra. A Palavra de 

Deus é também uma fonte geradora de avivamento;  

A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. Atos 12:24, está escrito 

que "A palavra do Senhor crescia e se multiplicava" e Atos 19: 20, está 

escrito que: "Assim, a palavra do Senhor crescia e prevaleceu poderosa-

mente". 

 

                                                                          Rev. Eloi Moutinho 

12 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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 


