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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

Sexta-feira: 20h - 

                        Reunião de 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) 
   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 

                           “Pare de olhar para trás. Você já sabe onde esteve, agora precisa saber para onde vai.”  

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

04 - POLYANA PEREIRA SOUZA 
06 - MARILEIA DA S. MENEZES 
09 - LUCIENE LOURENÇO DA SILVA 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

3 a 9 de abril 

07– Pic-nic do Grupo Idade com Qualidade 

09 – Bazar Mãos estendidas 

15 – Reunião de Homens de Honra 

16 – Dia da Colheita - Igreja em Terra Rica 

22/23 – Congresso Área Sul dos jovens 

30 – Chá para Mulheres  

                 

 

 

                      Dia: 7 de abril - Horas: 10h 

                         Clube dos Metalúrgicos  

                        Somente para sócios do Sindicato  

                                  dos aposentados.  
                  Outras informações falar com Ivanilde. 



Este é o presidente dos Estados Unidos, orando com 
seus ministros antes de uma importante decisão... 
Sem palavras! “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor...”                    
Salmos 33:12  

JESUS NOS ATRAI 

 "E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, prín-

cipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: 
Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque nin-

guém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com 
ele". João 3:1-2 

 

 Ele nos atrai com seu amor e seu poder sobrenatural. Nele 

há resposta para todas as nossas perguntas e necessidades.  

Em lugar de um coração vazio ele nos enche com vida 

abundante. Chega diante dele uma vida destroçada, em 

pedaços e o Senhor a renova, restaura  santifica e preenche 

com sua graça e perdão.  No medo ele é o nosso refúgio. 

Se não sei o que dizer Ele me dá palavras de sabedoria. 

Quando peço coisas Ele me dá o que preciso.  Ele sempre 

está perto de mim, na minha mente e no meu coração. 

Quando estou à procura de paz Ele me da o perdão. Em 

Jesus temos toda a beleza que alguém poderia desejar. 

Nele vemos força, autoridade, humildade e amor verdadei-

ro. Embora sendo Deus eterno e poderoso, Ele nasceu co-

mo  um bebê para nos mostrar o caminho para o Pai. O 

caminho da obediência e da santidade. Muitos zombavam 

e ainda hoje zombam dEle, questionam sua autoridade, 

mas Ele continua amando e atraindo pecadores para o ar-

rependimento e salvação. Com a sua morte nos deu a vida 

eterna, embora sendo nós pecadores e imerecedores do seu 

sacrifício. Ele era e é simples mas profundo. Desde jovem 

encantou e atraiu os doutores da lei com seu conhecimento 

e sabedoria. Cada ser humano era e é importante para Ele:  

Ricos e pobres, sábios e ignorantes, vencedor ou derrota-

do, rejeitados e condenados, todos foram atraídos pelo seu 

imensurável amor. Ele amou a todos e por todos morreu. 

Nele foram cumpridas todas as profecias. Ele é a nossa 

esperança, a nossa alegria, nossa paz e a nossa única razão 

de viver. SEU AMOR NOS ATRAI.  

 

Rev. Eloi Moutinho 

3 de abril 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 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 Parabéns a jo-

vem Noemy, vice presi-

dente do Ministério de 

Missões pela linda de-

coração do culto de 

Páscoa. 

 

 

 

Este ano estamos realizando o recadastramento dos 
membros da nossa igreja. Todos devem preencher o 
cadastro, pois dessa forma atualizaremos os dados 
como endereço e data de aniversário entre outras in-

formações. Pegue sua ficha na recepção. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/3/1,2

