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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 

 “A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora.”  Soren Kierkegaard  

 
 

 

17 - WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS 

17 - FELIPE GUSTAVO A. DE CASTRO ALVES 
18 - GUSTAVO VINICIOS SAMPAIO 
20 - LUIZ CARLOS ZANGIROLAMI 

 
 

“Portanto, acolhei-vos uns aos 
outros, como também Cristo nos 
acolheu para a Glória de 
Deus” (Rm 15:7) 
 

Líder: Pra. Mariana S. Salgado 

 

Equipe: Edson e 
Elione, Altair e Celly, Danilo e Cida Camargo, 
Marilda Gasparino, Nilza Moutinho, Nelson e 
Cida, Jaime Oliveira, Alexandre e Renata, Mar-
celina, Luiz Gonzaga. 
 

 
 

PROPÓSITOS 
Atender com excelência as pessoas que che-
gam à igreja, demonstrando simpatia, calor 
humano e oferecendo a melhor impressão do AMOR DE 
CRISTO às visitas e aos membros. 
 

ATRIBUIÇÕES 

 Distribuir na porta do templo o boletim e demais impres-
sos; 

 Ajudar no preenchimento das fichas de visitantes; 

 Realizar a triagem das fichas de visitantes quanto as soli-
citações preenchidas; 

 Zelar pela ordem dentro e fora do templo; 

 Minimizar as interferências nos cultos, principalmente du-
rante a leitura da Palavra e orações; 

 Providenciar material de recepção, controlar sua manuten-
ção e estabelecer um local adequado para guardá-lo. 

 

 

 

“Muito pode em sua eficácia a súplica do jus-
to.” Tiago 5:16. 
 

 

Líder: Pr. Israel 
 
 

Apoio: Igreja 

 
 

 

PROPÓSITOS:  Interceder pela liderança, pelos ministérios e 
membros como também pelas programações da igreja. 
 

ATRIBUIÇÕES 

 Mobilizar a igreja para oração, despertamento e avivamento 
espiritual; 

 Motivar os crentes para uma vida de oração constante; 

 Realizar reuniões de oração e vigílias; 

 Promover campanhas direcionadas como o Relógio 24 ho-
ras de oração; 

 Apoiar em oração as atividades de todos os demais ministé-
rios e grupos da Igreja e estar à disposição de todas as pes-
soas para orar por elas e com elas. 

        16 a 22 de março 

http://pensador.uol.com.br/autor/soren_kierkegaard/


21- Crente Carrinho de mão – Só vai pra igreja se 

estiver sendo empurrado 

22- Crente Nuvem – 

Segue todo vento que 

passa 

23- Crente IÔ-IÔ – So-

be e desce 

24- Crente Rojão – É 

bonito, faz barulho, mas 

logo se apaga 

25- Crente Bingo – É sorte grande aparecer na 

Igreja 

26- Crente E-mail – Meio crente, meio salvo, 

meio cheio, meio tudo 

27- Crente Cangaceiro Lampião – Se tocar nele 

ele sai dando tiro 

28- Crente Praia do Mar – Cheio de onda, chega 

dar enjoo 

29- Crente Moratória – Não paga ninguém 

30- Crente Denominação – Só a igreja dele que 

presta as outras não 

31- Crente Camelo – Só ler a Bíblia de quinze em 

quinze dias 

32-  

33- Crente Urso – No inverno, fica em casa hiber-

nando 

34- Crente Mudo – Não fala com ninguém 

35- Crente Cego – Não sabe pra onde vai 

________________________________________ 
 

Errata: Devido a um erro de formatação  na im-

pressão do boletim, não saiu a última frase sobre 
o Ministério Idade com Qualidade: 

 
 

 Valorizar e aproveitar as trocas de experiências 
de vida dos idosos, através do compartilhamen-
to. 

Quando Deus Parece Atrasado  

 

"Então lhes disse claramente: 'Lázaro morreu, e para o 
bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para 
que vocês creiam. Mas, vamos até ele'" (João 11:14-15) 

 
Às vezes Deus não virá tão rapidamente como gostaría-
mos que ele viesse. Maria e Marta, duas amigas de Je-
sus, se viram diante deste dilema. Seu irmão Lázaro 
estava enfermo. Era uma doença grave. Então manda-
ram avisar Jesus. Acho que elas provavelmente acredi-
tavam que Jesus faria um caminho mais curto para che-
gar a Betânia para tirar Lázaro de seu leito. Jesus, po-
rém, atrasa intencionalmente sua chegada. Maria e 
Marta estavam pensando no que seria temporariamente 
bom. Mas Jesus pensava no que seria eternamente 
bom. Este atraso seria por causa delas. Para aprende-
rem uma lição. Enquanto isso, Maria e Marta provavel-
mente diziam: "Jesus estará aqui. Vai deixar tudo o que 
está fazendo e vai estar aqui." Mas ele não apareceu no 
dia em que elas queriam. E não veio no dia seguinte 
nem nos dois dias que se sucederam. Lázaro então pas-
sa de enfermo a morto. Em suas mentes, toda a espe-
rança se fora. No momento em que Jesus chega a Betâ-
nia, Lázaro já estava no túmulo há quatro dias. Ali esta-
va o problema: Maria e Marta queriam uma cura, mas 
Jesus quis uma ressurreição. Ele trouxe Lázaro de volta 
à vida, e como resultado muitos creram em Jesus. A fé 
de Maria e Marta foi reforçada, assim como a dos discí-
pulos. Como Maria e Marta, diremos "Deus, se você me 
amasse, você poderia fazer isso. Você poderia cuidar 
daquilo." Mas Deus diz: "por te amar, eu não lhe darei 
essas coisas." Deus quer fazer algo maior em sua vida. 
Você irá deixá-Lo?  
 
                                 Extraído do site: devocionais diários 
 
 

16 de março 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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http://www.devocionaisdiarios.com/2011/03/quando-deus-parece-atrasado.html

