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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 

                "A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família.” ( Léon Tolstoi)   

 

15 - ROBERTO SATOSHI NAKAMURA 

16 - CLAUDIA TAKEMI KUMAGAI NAKAMURA 

18 - MARIA JUDITE CARDOSO GARCIA 

15 a 21 de maio 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

 
 

 
 

 
BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Amélia e Ana Flávia 
GALERINHA DE CRISTO:  Noemy 

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

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



Continuação... 
 

Para fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações 

 

5. Sistema Flexível e Tecnológico da Comunicação em 
Todos os Níveis.  
 O apóstolo Pedro disse quem somos e a razão de 
existirmos como crentes: “Vocês, porém, são geração eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para 
anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz.” (1 Pedro 2:9). Somos escolhi-
dos, sacerdócio real, santos para comunicar quem é Ele e o 
que Jesus está fazendo em nosso meio. Como queríamos 
ter mais espaço para contar as centenas de vitórias e as 
grandes obras que Deus, através de Jesus Cristo, está fa-
zendo na América do Sul e em todo o mundo através da 
Igreja do Nazareno. Deus está nos dando lindas ferramen-
tas para isto. A região conta com centros de comunicação 
que estarão ajudando a encontrar histórias e contar o que 
Deus está fazendo entre nós e através de nós.  
 A visão é clara: “Fazer discípulos semelhantes a 
Cristo nas nações” O grito de guerra, “Vivendo a Grande 
Comissão” deve soar à medida que marchamos na busca 
por Deus, na busca de líderes, na busca de pessoas que 
necessitam de Deus, na busca de capacitação para o cha-
mado especial que foi dado a cada um e na busca de comu-
nicar tudo que Ele está fazendo entre nós. 
 

 

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

 

FOTO TIRADA DA PRIMEIRA VÍGILIA E JEJUM REALIZADA NO 
DIA  13 DE MAIO. ESTE MOMENTO FAZ PARTE DO PROJETO 
VIVENDO A GRANDE COMISSÃO. (Foto:Lucas J.) 

IMENSURÁVEL AMOR 

Na cidade de Chicago, numa noite fria, escura, havia uma forte névoa. Um 
garotinho estava vendendo jornais na esquina, as pessoas estavam fugin-
do do frio. O garotinho estava com tanto frio que ele não poderia ficar 
vendendo jornais. Ele caminhou até um policial e disse:  Senhor, saberia 
me dizer onde um pobre garoto poderia encontrar um lugar quente para 
dormir esta noite? Sabe, eu durmo em uma caixa na esquina logo abaixo e 
o frio é terrível à noite. Como seria bom eu ter um lugar quente para ficar. 
O policial olhou para o garotinho e disse: Você desce a rua até aquela 
grande casa branca e bata na porta. Quando alguém vier abrir a porta você 
apenas diz “João 3:16”, eles deixarão você entrar. Então o garotinho cami-
nhou até a casa e bateu na porta e uma senhora o atendeu. Ele olhou para 
ela e disse: “João 3:16”. A senhora disse:  Entre, filho. Ela o levou para 
dentro da casa e o sentou numa poltrona em frente a uma grande lareira, e 
se retirou. Ele ficou ali sentado e pensou: “João 3:16. Eu não entendi isto, 
mas isto é certo que aquece um menino que sentia frio.” Mais tarde a se-
nhora voltou e perguntou-lhe:   Você está com fome?  Ele respondeu:  
Bem, um pouco. Eu não como há alguns dias. A senhora o levou até a 
cozinha e sentou-o numa mesa cheia de comida. Ele comeu até não poder 
mais. Então ele pensou: “João 3:16… Eu não entendi isto, mas isto é certo 
que sacia a fome de um menino.” Ela o levou até o banheiro onde tinha 
uma enorme banheira cheia de água quente e ele entrou na banheira e 
molhou-se. Ainda molhado, ele pensou, “João 3:16… É certo que eu não 
entendi isto, mas isto fez um menino sujo, limpo. Você sabe, eu nunca 
tinha tido um banho de verdade em toda a minha vida. O único banho que 
eu tive foi quando eu fiquei em frente a um grande hidrante de incêndio 
que estava esguichando água.” A senhora o levou até o quarto e o colocou 
em uma grande cama antiga e cobriu-o com um cobertor até o seu pesco-
ço, deu-lhe um beijo de boa noite e apagou as luzes. Assim que ficou no 
escuro e olhou para a janela, a neve começou a cair naquela noite fria e 
ele pensou, “João 3:16… Eu não entendi isto, mas isto fez com que um 
menino cansado, descansasse.” Na manhã seguinte, a senhora voltou até 
o quarto e o levou para a mesma mesa cheia de comida. Depois que ele 
comeu, ela o levou de novo para mesma poltrona em frente à lareira e 
pegou uma Bíblia grande e sentou em frente a ele. Ela o olhou e pergun-
tou:  Você entendeu João 3:16?  Ele disse:  Não, senhora.  A primeira vez 
que eu ouvi foi na noite passada quando um policial disse-me para usar 
isto. Ela abriu a Bíblia em João 3:16, e começou a explicar para ele sobre 
Jesus. Ali mesmo em frente à grande lareira, ele deu seu coração e vida 
para Jesus. Ele sentou e pensou, “João 3:16. Eu não entendi isto, mas isto 
faz um menino perdido ser salvo.” Você sabe, eu tenho que te confessar, 
eu não posso entender, como Deus enviou seu próprio Filho para morrer 
por mim, e como Jesus concordou em fazer tal coisa? Eu não entendi isto, 
mas é certo que isto faz a vida valer a pena. 

15 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 

Informativo  Semanal     Ano XVII   nº 20    15/5/2016 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

ASSISTA O VÍDEO POSTADO NO FACE DA NOSSA IGREJA E ENTENDA O 
PROJETO DE FORMA SIMPLES E FÁCIL. ACESSE: LONDRINA NAZARENO 


