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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) 

 

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 

Quando olho uma criança ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que posso ser.  Jean Piaget                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

13 - IRANY MAGALHÃES 
14 - ABILIO JOÃO DOS SANTOS 
15 - IRACI TEIXEIRA FERREIRA 
15 - PEDRO MARTINS 
15 – LUIZE MATTOS COELHO 
21- JOSÉ SARTORATO RODRIGUES 
22 - FRANCISCO EMANUEL CARDOSO SOLA 
24- MARILDA GASPARINO 
25 - FÁBIA SOUZA DIAS 

12 a 25 de outubro 

   9:00 - abertura e louvor 

   9:30 - O despertar da mulher de Deus 

10:15 - O despertar da mulher que adora 

11:00 - O despertar da mulher que ora 

12:00 - Almoço 

14:00 - O despertar da mulher que intercede 

14:45 - Dinâmicas 

15:00 - O despertar da mulher interior 

16:00 - Intervalo—café 

16:15 - Despertando o ministério de mulheres na igreja local 

17:00 - O resplandecer da luz da mulher, dilemas e desafios 

18:00 - Encerramento  

No dia 27 de setembro, a juventude  realizou o Culto da Primave-

ra.  Confira algumas fotos.  



01- Orar para que os integrantes do grupo da viagem missionária sejam fortaleci-
dos no Senhor; 
02- Orar para que os integrantes do grupo se revistam com a armadura do Senhor; 
03- Orar para que os integrantes do grupo cresçam em conhecimento e sabedoria; 
04- Orar para que os integrantes do grupo sejam cheios da presença do Espírito 
Santo; 
05- Orar para que os integrantes do grupo tenham uma só mente e um só coração; 
06- Orar para que o Senhor sensibilize e prepare financeiramente pessoas para 
ofertarem; 
07- Orar para que o Senhor sensibilize e de visão aos pastores e as igrejas que 

serão solicitadas ofertas em prol da viagem; 
08- Orar para que as igrejas sejam generosas ao contribuir e para que elas pros-
perem; 
09- Orar para que aqueles que devem saldem suas contas para com o projeto; 
10- Orar para que o Senhor dê a direção do que fazermos para arrecadarmos 
recursos; 
11- Orar para que todo nós possamos conseguir o valor das nossas passagens; 
12- Orar para que nós possamos conseguir um valor maior do que o estipulado 
para as cestas básicas; 
13- Orar para que possamos arrecadar todo o material escolar necessário; 
14- Orar para que todos os integrantes da viagem consigam preparar um excelente 

curso de capacitação; 
15- Orar para que todos os integrantes sejam capacitados a aplicar um excelente 
curso de capacitação; 
16- Orar para que o Senhor capacite e abençoe a Valéria; 
17- Orar para que o Senhor capacite e abençoe a Dalcimar; 
18- Orar para que o Senhor capacite e abençoe a Noemi; 
19- Orar para que o Senhor capacite e abençoe a Mariana; 
20- Orar para que o Senhor capacite e abençoe a Ivanilde; 
21- Orar para que o Senhor capacite e abençoe o Saulo; 
22- Orar para que o Senhor capacite e abençoe o Luiz; 
23- Orar para que o Senhor capacite e abençoe a Vanessa; 
24- Orar para que de acordo com a o propósito do Senhor todos os trabalhos sejam 
bem sucedidos; 
25- Orar para que a EBF seja bem sucedida segundo a vontade do Pai; 
26- Orar para que os corações e as mentes daqueles que vão receber a Palavra 
sejam preparados, se tornando terrenos férteis; 
27- Orar para que ninguém se machuque durante a viagem missionária; 
28- Orar pela saúde dos integrantes do grupo, antes, durante e depois da viagem; 
29- Orar para que o Senhor guarde e abençoe a família e os bens daqueles que 
vão; 
30- Orar para que o Senhor desperte mais pessoas a irem na viagem; 
31- Orar para que o Senhor nos de estratégias evangelísticas; 
32- Orar para que vidas sejam alcançadas e salvas, para que haja transformação 
naquela região; 
33- Orar para que o grupo leve e demonstre o amor de Deus para os ribeirinhos e 
impacte vidas; 
34- Orar para que o Senhor renove o ânimo daqueles que vão na viagem; 
35- Orar para que o Senhor retire todas as barreiras e os impecílios para a realiza-

ção da viagem e a concretização dos objetivos propostos; 
36- Orar para que as investidas do inimigo não atrapalhem a viagem missionária e 
nem tenham poder sobre a vida dos viajantes; 
37- Orar para que o Senhor coloque sonhos no coração de cada um que participará 
dessa viagem missionária; 
38- Orar para que ao voltarmos possamos contagiar e impactar a nossa congrega-
ção e a vida daqueles que colaboraram de alguma forma para que a viagem acon-
tecesse; 
39- Orar para que a visão de Reino do Senhor venha sobre os viajantes, sobre os 
manauenses e ribeirinhos, sobre a nossa congregação e sobre aqueles que partici-
param de alguma forma desse projeto; 
40- Orar para que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável seja feita. 

 

 

          Me dê as suas mãos... 

"De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, 
Cristo morreu pelos ímpios" (Romanos 5:6) 

 
Nos anos 1800, em Londres, um menino queria ouvir o gran-
de evangelista americano D. L. Moody, que havia ido à cida-
de pregar. O menino cruzou a cidade de Londres sem ali-
mentos e sem sapatos adequados, arriscando a própria vida. 
Após uma longa viagem, ele finalmente chegou à grande 
igreja onde Moody iria falar. Enquanto se dirigia até a porta, 
um senhor de idade que trabalhava ali lhe fez uma careta e 

perguntou: "O que fazes, rapaz?" O menino disse: "Eu estou 
indo ouvir o grande evangelista D. L. Moody". "Não desse 
jeito! Você está imundo. Vá embora!"  

O menino ficou arrasado. Sentou-se na escada, chorando, 
quando então um carro preto parou em frente da igreja. 
Dele saiu um homem robusto. Ele avistou o garotinho triste 
nos degraus e perguntou: "Meu jovem, o que está errado?" 
O menino respondeu: "Eu vim aqui para ouvir o grande pre-
gador D. L. Moody, mas ele não vai me deixar entrar na i-
greja." 

"É mesmo?" o homem disse. "Então apenas me dê sua mão, 
e eu verei o que posso fazer para ajudá-lo." 

E então o menino estendeu a sua mão pequena e suja até a 
mão grande e limpa do homem. O homem levou-o pelo cor-
redor central, passando pelo senhor que não o havia deixado 
entrar. O grandalhão deixou o menino se sentar em um as-
sento da primeira fila e depois se aproximou do púlpito. O 
homem em questão, é claro, era D. L. Moody. 

Aquele garoto, por si só, não poderia entrar na igreja, mas 
quando segurou a mão de Moody, entrou pela porta da fren-
te. O mesmo acontece conosco, por causa de Jesus. Estamos 
imundos em nossos pecados, e Ele toma nossas mãos sujas 
em suas mãos limpas e nos leva à primeira fila dos assentos 
de seu palácio. 

                                     www.devocionaisdiarios.com.br 

18 de Outubro 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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