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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

                                  "Somos uma igreja com muitos caminhos para realizar MISSÕES"  (Marty Hoskins)  

01 - RUBIA MARA NAKANISHI 
03 – ANA FLÁVIA GASPARINO 
05 – TERESINHA ABUCCI 
06 - GABRIEL MATTOS MOUTINHO 

1 a 7 de maio 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

 
 
 
 

BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Sueli e Raquel 
GALERINHA DE CRISTO:  Valéria 

14 – MCSU -  Jantar para casais/Noite Italiana 

20/21 – JNI -  Skate day 

22 – MED - Dia da Família 

22 – MNI - Dia da Igreja Perseguida 

28 – JNI/MNI Dia de Evangelização Global 

Nos dias 21 a 23/4, o presidente do departamento de Missões Edson Batista 

participou da Conferência Missionária Proclama Su Gloria realizada na Igreja 

do Nazareno de Mesquita no Rio de Janeiro. 

No dia 24/4, aconteceu o culto missionária e a irmã Dalcimar esteve ministrando 

para as crianças sobre a vida de Paulo e Barnabé. Elas receberam a visita de 

Barnabé (Pr. Israel), onde tiveram a oportunidade de fazer perguntas sobre as 

viagens missionárias dos dois. 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



Para fazer discípulos semelhantes a Cristo nas 
nações 

 1. Um Avivamento Pessoal Profun-
do: o Senhor Jesus Cristo antes de começar 
sua missão, se assegurou de contar com uma 
ferramenta principal para a missão: o Espírito 
Santo. Lucas expressa bem isto: “E Jesus, chei-
o do Espírito Santo, voltou do Jordão” (4:1); “Então, pela 
virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua 
fama correu por todas as terras em derredor.” (4:14); “E 
chegando a Nazaré…e tendo aberto o livro: O Espírito do 
Senhor está sobre mim, por quanto me ungiu para dar boas 
novas… hoje há de se cumprir esta escritura diante de vo-
cês.” (4:16, 17, 18, 21). Não há maneira de “viver a Grande 
Comissão” sem um avivamento pessoal profundo. Devemos 
ser semelhantes a Cristo! 
 

2. Um Sistema Contínuo de Capacitação de Líde-
res: Mesmo Jesus tendo começado a pregar, ensinar e cu-
rar, sua prioridade principal foi encontrar líderes, forma-los e 
capacita-los para que sejam como Ele. Depois de caminhar 
e demonstrar o Reino a muitos seguidores e ir chamando 
discípulos, Jesus chegou ao ponto de ter de escolher líde-
res. Ele escolheu seus líderes no poder do Espírito. Orou 
intensamente pedindo a direção de Deus para que lhe des-
se líderes. Lucas expressa isto: “Naqueles dias foi ao monte 
orar, e passou a noite orando a Deus. E quando era dia, 
chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem 
também chamou de apóstolos.” (Lucas 6:12-13). Mateus faz 
o mesmo, desta vez Ele expressa o desejo de seu coração 
dando um pedido de oração: “Por isso, peçam a Deus que 
envie mais discípulos para compartilhar as boas novas com 
toda esta gente” (Mateus 9:38).  

Continua no próximo boletim... 

PARA SABER MAIS, ACESSE:  
Site: http://br.samnaz.org/vivendo-a-grande-comissao/ 
Facebook: Igreja do Nazareno América do Sul 

Conte Sua História 

"Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. 

Será que ele não é o Cristo?' Então saíram da cidade e foram 

para onde ele estava." (João 4:29-30) 

 Uma das ferramentas mais eficazes que você possui 

em sua Caixa de ferramentas evangélica é a sua própria histó-

ria, o seu testemunho pessoal sobre como você passou a acre-

ditar em Jesus. Depois de uma conversa com Jesus junto ao 

poço, uma samaritana - minutos antes, descrente - imediata-

mente saiu e avisou aos outros. A Bíblia nos diz que "muitos 

samaritanos da vila creram em Jesus porque a mulher havia 

dito: "Ele me disse tudo o que tenho feito" (João 4:39). É o 

poder de uma vida transformada. Use a sua história, porque 

essa é uma maneira de pregar para uma pessoa sem atingi-la 

diretamente. As pessoas não gostam de receber “sermão”. Sua 

história é uma ponte. Você pode dizer: "Deixe-me contar-lhe a 

minha história. Não acreditei sempre nessas coisas. Eu era 

assim. Assim era como eu vivia. Assim era como eu pensava. 

Mas isso é o que ouvi, e é isso que mudou a minha vida." Eles 

podem discutir com um sermão, mas não podem divergir da 

sua história. Eles não podem discordar com o que Deus fez 

por você. Portanto, use essa história para construir uma pon-

te. Contar a sua história é uma poderosa ponte para difundir a 

mensagem do evangelho. É apenas uma ponte para contar a 

Sua história. Não é sobre você; é sobre Ele. Então, quando 

você contar a sua história, não glorifique nem exagere nada 

sobre seu passado. Ouvi algumas vezes pessoas fazerem a his-

tória ficar mais dramática com a narração de seus testemu-

nhos. Às vezes, os cristãos querem fazer suas histórias parece-

rem mais dramáticas para serem mais impressionantes. Não 

faça isso. Basta dizer a verdade. Não se gabe sobre o que você 

deu para Deus, mas sobre o que Deus deu para você e Ele nos 

deu propósito, significado e o céu. Por isso, lembre-se: não é 

sobre você. É sobre Ele. 

1 de maio  de 2016 

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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ORDEM  DO  CULTO 

Christian Sarmiento (Diretor) 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/01/conte-sua-historia.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/4/29

