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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sexta: 20h  - Momento de Oração 

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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

E acontecerá que, antes que eles clamem, eu os ouvirei; estando eles ainda a falar, eu os atenderei.  Isaías, 65:24                                                                                

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

15 - SAMUEL ALVES MOUTINHO 
       LETÍCIA AYUMI NAKANISHI 
       LEONARDO GARCIA GONÇALVES 

17 - FELIPE GUSTAVO CASTRO  ALVES 
 

        
 

 
 

 

 
           

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

No dia 06, domingo pela manhã, o ministério da Escola Dominical prestigiou 
todas as mulheres presentes pelo Dia Internacional da Mulher. 

 
 

 

ACAMPAMENTO DISTRITAL –JNI 
 

Nos dias 05, 06 e 07 aconteceu em Campo Grande, o retiro de carnaval dos jovens com 
o tema SEPARADOS. De Londrina saiu um ônibus com mais de 35 jovens e adolescen-
tes.Teve muito estudo da palavra e diversão, como a noite do  Look Hair (Cristo faz a 
cabeça), Noite Xucra (Seguuura cristão) e Noite do Glamour. Confira as fotos. (By 
Vanessa) 

 

 
  

 

 

 

     

 

 

FAÇA A SUA PARTE 

              ATENÇÃO...MENINAS  
 

No dia 18/03, acontecerá a tão esperada 

Noite do Pijama. Será às 20h no salão da 

igreja.  

Valor: R$ 3,00  

Trazer roupa de cama e colchonete 

     

                 ♥ Pelo Ministério da Escola Dominical e suas programações; 

     ♥ Pelas famílias da igreja; 

     ♥ Pelos pastores e suas famílias. 

 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg
http://www.portalfiel.com.br/charges.php?id=249-charge-mosquito-da-dengue.html


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 11   13/03/2011 

13 de março de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 
 
 

Porque o objetivo da oração não é simplesmente alinha-

var pedidos e louvores, e apresentá-los a Deus de forma 
aceitável. Não é simplesmente tornar-se consciente das 

respostas e da orientação de Deus. Ele não nos ensina a 
orar sem cessar para que possa enviar uma orientação 

revisada sempre que for necessário. O objetivo da ora-
ção é muito mais profundo. A oração é um meio de nos 

manter em constante comunhão com Deus Pai e Deus 
Filho por intermédio do Espírito Santo. A percepção da 

presença de Deus vem como resultado do tempo gasto 
para falar com Ele e ouvi-lo por intermédio da oração; o 

paradoxo é que o poder da oração é liberado na vida 
daqueles que gastam tempo na presença de 

Deus.Quando vivemos em constante comunhão com 
Deus, nossas necessidades são satisfeitas, nossa fé cres-

ce e o nosso amor se expande. Começamos a sentir a 
paz de Deus em nossos corações e, espontaneamente, o 

adoramos. 
 

Intimidade com Jesus 
 

Depois que nos tornamos íntimos de Jesus, nunca nos 

sentimos sós, nunca precisamos de conforto; podemos 
dar de nós mesmos o tempo todo sem nos tornamos 

desprovidos. A pessoa que conhece a Jesus intimamente 
nunca deixará para outros suas impressões próprias, 

mas apenas a impressão de que Jesus está encontrando 
caminho livre em sua vida, já que o derradeiro abismo 

que restava em sua natureza foi preenchido por Je-
sus.  A única impressão deixada por uma vida assim é a 

grande firmeza interior que o Senhor dá àqueles que se 
tornam íntimos dele.   

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 

Vencendo as tempestades 
 

 
 

 

As agitações de fora nunca devem ser maiores do que 
nossa paz interior.―Que homem é este que manda até no 
vento e nas ondas?‖ (Mc 4:41). A beleza do Evangelho 
está no fato de não escondermos suas dificuldades. Mos-
tra-nos as perseguições, as falhas e as lutas que os gi-
gantes de Deus tiveram e não deixaram de ser gigantes 
pelo fato de tê-las passado. Deus ao convidar-nos a segui
-lo falou de renúncia, de cruz, de deixar tudo. Seu pró-
prio Filho trilhou o caminho de sacrifício, tendo sido fiel 
até à morte, ―e morte de cruz‖. Nada oculto. Tudo às 
claras. Nós, como seguidores do Nazareno, precisamos 
aprender a pragmatizar nossa fé, torná-la viva, com po-
der de ação. Nem sempre sucesso é símbolo de bênçãos; 
bem-estar não significa que tudo está bem, mas que nós 
estamos bem – apesar de tudo! Em meio às tempestades, 
muitas bênçãos podem estar em processo, sendo prepa-
radas e entregues por Deus às nossas vidas. Uma das 
maiores descobertas dos discípulos se deu em meio a 
uma tempestade. Os Evangelhos narram com clareza a 
experiência. O mar revolto, as circunstâncias tenebrosas 
abalaram os sentimentos dos discípulos. Eles falaram de 
morte... de medo... de abandono. No entanto, em meio 
ao vendaval e desespero, o Mestre dormia. A tempesta-
de, por si mesma, é assustadora, mas o dormir do Mestre 
assusta-nos ainda mais! Qual era o segredo de Jesus? Não 
importa o que acontece ao meu redor, o importante é 
aquilo que tenho dentro de mim. A tempestade ruge, o 
vento sopra, mas não varre do nosso coração a paz que 
Cristo dá! A tempestade passa. A agitação se vai. As cir-
cunstâncias mudam. O mar se acalma. A voz portentosa 
do Senhor da Natureza tem mais força do que os efeitos 
sobre ela mesma! ―Acalma-te‖. Tudo se fez bonança. 
―Quem é Este?‖ — foi a pergunta dos discípulos. Você O 
conhece? Ele pode vencer suas tempestades e trazer paz 
para a sua vida. 

                                                  Pr. Aguiar Valvassoura 

 
 

 
 

"Pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e 
firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Impor-
tune o trono da graça e seja persistente em oração. 

Só assim receberá a misericórdia de Deus."  
John Wesley (1703-1791) 


