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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 

  “Na dança não é suficiente apenas sentir o que se faz, mas transmitir o que se sente. Louve ao Senhor com seu corpo.” 

 
 

24 - ANA MARIA DE OLIVEIRA 
24 - MATHEUS ABUCCI 
25 - ALTAIR BERBERT 
25 – BRUNO SANT’ANNA 
25 - ADÉLIA MENDES DA SILVEIRA 
28 - PAULA DE FREITAS LUCAS 

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de 
Deus” Rom. 10.17 
 

Líder: Pedro Martins 
 

Equipe: Matheus, Gustavo e Nicole 
 

PROPÓSITO: Servir com amor a Deus e a todos os ministé-
rios da igreja, criando um ambiente em que a palavra cantada 
e pregada possa ser ouvida, entendida e assimilada conforta-
velmente.   
 

ATRIBUIÇÕES 

 Regular o som para que fique de modo agradável para a 
igreja como para os ministradores; 

 Zelar dos equipamentos de som, computação e multimídia 
da igreja e supervisionar seu uso adequadamente; 

 Manter os arquivos de audiovisual atualizados; 

 Fornecer suporte técnico/operacional para os músicos e 
pastores; 

 Apoiar os eventos realizados na igreja pelos ministérios, 
proporcionando sonorização de qualidade. 
 
 

MINISTÉRIO DE DANÇA  
Líder: Sheila Pereira 

Integrantes: Ana Paula Rodrigues, An-
dreia C. Takeshita, Álison Antunes, Elisa-
bete O. Silva, Elizabeth S. Porto, Marisa 
Nemoto, Glaucy Fonseca, Judite Garcia e 
Rosi Souza. 

 

PROPÓSITO: Adorar e exaltar o nome do 
Senhor  e  expressar nosso amor a Cristo através d e gestos 
e expressão corporal.  
 

ATRIBUIÇÕES 

  Evangelizar e abençoar vidas por meio da dança.Manifestar 
o caráter de Deus em cada passo e cada gesto; 

  Consagrar todo o corpo ao Espírito Santo de Deus e dançar 
com toda intimidade para Ele; 

  Celebrar a Deus com o corpo em santidade e levar a igreja 
a uma profunda adoração; 

  Atuar com o ministério de 
louvor e em ocasiões especi-
ais; 

  Louvar em outras igrejas 
com o objetivo de levar a 
palavra de Deus através da 
música e dança. 

 

23 a 29 de março 

DESAFIO DA ESCOLA DOMINICAL  

Você já participou de uma corrida? Se 

a sua resposta foi não, você está con-

vidado para participar da CORRIDA DA 

FÉ e ajudar a sua classe vencer este 

desafio. Todos os domingos às 9h. 



No dia 15 deste mês aconteceu o jantar para casais. Foi a 
segunda edição do jantar Deles para Elas  Foi um momento 
para brindarem e celebrarem o amor e os seus relaciona-
mentos. Fotos by Rosie. 

 

SOMENTE PELA FÉ 
 

Uma das promessas fundamentais da Nova Aliança é encontrada em 

Jeremias 31:34: "Pois lhes perdoarei a sua iniqüidade, e não me 

lembrarei mais dos seus pecados." E Paulo acrescenta no Novo 

Testamento: " e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos…

vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os 

delitos" (Colossenses 2:13). Deus nos prometeu o Seu perdão—para 

cada pecado.No entanto, essa promessa de perdão é limitada para 

certas pessoas. Ela se aplica somente àqueles que foram esmagados 

e ficaram enojado com os seus pecados, que desceram às 

profundezas da culpa, agüentaram a procura interior do Espírito 

Santo, e se arrependeram, voltando-se para Cristo em fé !O próprio 

Jesus diz: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no 

reino dos céus" (Mateus 7:21). Infelizmente, multidões de cristãos 

não estão preocupadas de forma alguma com o seu pecado; seus 

hábito que lhe assediam, não os incomoda nem um pouco. Eles se 

convenceram de que Deus é tão misericordioso e cheio de graça, 

que Ele vai perdoá-los, mesmo que eles teimosamente continuem no 

pecado.Não, nunca! Eles se apropriaram para si de uma falsa paz, 

sufocando as convicções, esquadrinhamentos e procedimentos do 

Espírito Santo. Eles procuraram o perdão antes que sua culpa 

pudesse amadurecer e se tornar uma tristeza santa.No entanto, e ao 

mesmo tempo, o perdão de Deus só pode ser obtido pela fé. Não 

podemos raciociná-lo. O presente de Cristo para nós através da Sua 

expiação de sangue é tão profundo, tão gracioso, tão misterioso, que 

é muito além do que qualquer capacidade humana possa entender. 

Podemos sentir condenação, medo e culpa por nossas transgressões, 

mas o nosso Pai celestial está amorosamente ao nosso lado em todos 

os momentos, pronto para perdoar. O sangue de Cristo, o amor do 

Pai, o desejo do Senhor para perdoar—todas estas bênçãos são 

conhecidas somente pela fé: "É evidente que pela lei ninguém é 

justificado diante de Deus, porque: o justo viverá da fé" (Gálatas 

3:11).                                                          

                                                                       David Wilkerson 

23 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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