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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 

   O louvor sincero, extraído do coração, é capaz de fazer a alma se expressar a Deus com muito mais intensidade do que há em uma simples emoção. 

16 - JOÃO AUGUSTO C. SALLES 

16 - CARLOS ALBERTO MAIA DE OLIVEIRA 
17 - KAMILLA MARIANY SOUZA MATTOS 
19 - SAMELLY ABUCCI 

20 - MICHELLE MAGOTTI 
20 - CARINA DA SILVA 

MINISTÉRIO DE LOUVOR 
 

“Deus é espírito; e importa que os 
seus adoradores o adorem em 
espírito e em verdade.” Jo. 4:24 

 

LÍíderes: Ana Paula e Romildo  
 

 

 

 

Integrantes: Débora, 
Simone, Vivian, Drielly,  
Ana Letícia, Júlia, Sa-
muel, Vitor, Felipe, Jo-
nathas, Willian, Alexan-
dre e Gustavo. 
  
 

PROPÓSITO 

Ministrar à Igreja do Se-

nhor a verdadeira adoração com a unção sobrenatural do Espírito 

Santo, propiciando assim, crescimento espiritual através do louvor 
para que vidas sejam salvas, santificadas, libertas e curadas. 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Promover estudos sobre louvor na Bíblia e na história da igreja, 

bem como sobre opções contemporâneas de louvor; 

 Orientar a formação e o preparo espiritual e técnico de corais e 

conjuntos vocais e instrumentais; 

 Em acordo com o pastor titular, listar os hinos e corinhos a serem 

cantados pela igreja nos cultos regulares e especiais; 

 Formar e escalar equipes dirigentes do louvor nos cultos regulares 

e especiais da igreja; 

 Acompanhar os louvores nas reuniões departamentais, orientando-

os quando necessário; 

 Orientar os grupos de louvor quanto à música (letras, ritmos e esti-

los) apropriada ao ambiente de adoração ao Senhor; 

 Zelar pela decência (postura e vestimenta adequada) daqueles que 

ministram o louvor no templo; 

 Primar pela prática regular e em situações especiais, das disciplinas 

espirituais de jejum e oração; 

 Cuidar dos instrumentos musicais (de propriedade da igreja) reser-

vados exclusivamente para o louvor ao Senhor, mantendo-os sem-
pre em boas condições de uso. 

         16 a 22 de fevereiro  

PROMOÇÃO JNI - ACAMPAMENTO 
 

Você pode ajudar um jovem  ir no acampamento 

adquirindo panquecas do Mr. Cheff  por apenas 

R$12,00, sem data de expiração.           

       

 

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

CONVITE 
O Ministério Idade com qualidade convida 
todos para participarem da palestra com o 
geriatra Dr. José Roberto de Almeida. 

 

 

Será no dia 22/02 às 9h - sábado 

 

Temas: Como envelhecer com qualidade de vida, Mal de Alzheimer, 
Câncer de mama e próstata e como evitar alguns males. 

http://www.gospel10.com/frases/frase--de-rgomacena--9227


 

No dia 9 aconteceu o primeiro 
culto missionário de 2014. A 
Sheila tem realizado um trabalho 
maravi-
lhoso e 
q u e r e -
m o s 

honrá-la parabenizando-a 
por esta realização, pois 
mesmo em convalescença 
não faltou o compromisso 
firmado. Deus a abençoe! 

             Vivenciando todo o poder do louvor 
 
O que você sente ao abrir a boca e louvar a Deus? A respos-
ta depende da realidade do seu coração naquele momento. 
Sempre ouvi dizer que o louvor liberta e é verdade. Liberta da 
angústia, liberta da vontade de pecar, liberta de enfermida-
des, liberta da depressão. Liberta de toda espécie de prisão 
emocional e espiritual em que o ser humano possa se encon-
trar. Porém, algumas reflexões cabem aqui. A primeira é a 
razão do poder do louvor. Em Salmos 22.3, lemos que Deus 
é “entronizado sobre os louvores de Israel”. Entronizar signifi-
ca elevar ao trono, exaltar, estabelecer. Quando louvamos ao 
Senhor, nós O colocamos no trono, ou seja, no controle das 
nossas vidas. O exaltamos acima de nós mesmos e acima de 
nossos problemas. Nós estabelecemos Seu governo em todo 
o ambiente, dentro e ao redor de nós. Por isso, durante o 
louvor algo acontece. A segunda reflexão nos traz à memória 
o relato de Atos 16.25. Paulo e Silas cantam louvores a Deus 
e por meio de um terremoto, as portas das prisões se abrem. 
O interessante é que até onde sabemos, eles não eram músi-
cos. Um louvor de pessoas comuns, sem treinos ou habilida-
des musicais, gerou um ambiente propício ao sobrenatural de 
Deus. Não precisamos ser cantores ou instrumentistas para 
experimentar o sobrenatural de Deus no louvor. O que nos 
encaminha à terceira meditação. Não é qualquer louvor que 
agrada a Deus e faz diferença no coração humano. Precisa 
ser uma atitude sincera, uma entrega total. O salmista dis-
se: “Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração…” . Louvar 
é buscar comunhão com o Pai e isso não vai acontecer se a 
nossa mente estiver longe ou se o coração tiver interesses 
obscuros. É preciso falar, tocar ou cantar para Deus de todo 
o coração. Dando a Ele toda a nossa atenção, todo o nosso 
amor. Rendendo todas as nossas emoções e pensamentos a 
Ele. Para que possamos vivenciar experiências poderosas 
com Deus em meio ao louvor e adoração, precisamos enten-
der a seriedade daquele momento. Louvar é ser guiado pelo 
Espírito Santo a centralizar Jesus e desfrutar da intimidade 
do Pai. Tenha expectativas com Deus. Tenha esperanças em 
Cristo, pela sua adoração. Sempre que se aproximar de Deus 
em louvor, creia que, independente dos seus talentos, basta 
um coração sincero para algo poderoso acontecer. Ainda que 
ninguém veja. Ainda que seja só dentro de você. 

16 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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