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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sexta: 20h  - Momento de Oração 

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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

    “Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão”. Salmos 2:8                                                                                

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

02– DANIEL NAKANISHI 
 

        
 

 
 

 

 

          CULTO INFANTIL MISSIONÁRIO
 
No dia 13, aconteceu o primeiro culto missionário das crianças. 

 

 

FESTIVAL DO MACARRÃO E OLIMPÍADAS 
 NAZARENAS 

 
 

No dia 19, aconteceu o festival do macarrão e iniciou as olimpíadas  
da JNI, com muita competição entre os meninos e meninas. 

 
 

 

 

CULTO DE MISSÕES 
No dia 20, foi levantada a oferta de Alabastro e apresentado a 
igreja a junta da Missões Nazarenas Internacionais da igreja. 

 

           Acesse esse boletim no site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

      NOITE DO PIJAMA  -  MENINAS 

       

No dia 04/03 acontecerá a Noite do Pijama  

às 20h na Primeira Igreja do Nazareno.  

O valor será apenas de 3,00 por criança. 
 

Obs.: Trazer roupa de cama e colchonete  

(se tiver) 

 
 

 
 

 
 

Para crianças de 4 a 11 anos. 
 

Dia: Aos sábados 
Horário: 14h às 15h 

 

Nas dependências da Igreja 

Estão abertas as inscrições. Convidamos de forma carinhosa a todos que 
desejam participar. Técnica Vocal, Musicais, Cantatas e muitas outras 
formas de louvar nos esperam. Convide outros irmãos para essa família 
musical. Esperamos por você. 
Atenção para os dias e horários: 
CORAL NAZARENO - QUINTA FEIRA - 20 HORAS  

CORAL INFANTIL - SÁBADO - 15 HORAS  
Traga um cd ou pen-drive para o kit de ensaio. 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 09   27/02/2011 

27  de fevereiro de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  Odilon 

3.  Oração:  Juscilene 

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  

6. Boas vindas:  Rev. Jeomakson Evangelista 

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 

 

 

 

Olá amados do senhor , graça e paz.  

  

Então , vocês querem alvos de oração para o culto de missões na 

sua igreja , então ai vai:  

  

- orem para que nossas vidas aqui estejam regadas de oração , pois 

o campo aqui é muita batalha espiritual; queremos no mínimo 200 

intercessores fiéis para o nosso projeto aqui em Foz na tríplice fron-

teira; 

  

- orem por um avivamento na igreja local do nazareno aqui em Foz . 

( As pessoas estão carentes do evangelho , estamos guerreando e 

entrando nos lares através dos grupos de amor, estejam orando) .  

  

- orem por nosso ministério aqui , Cássia  está fazendo limpeza de 

pele com as árabes e Nilberto está sem emprego mas dando aulas 

de inglês para alcançar os árabes no Paraguai ( Orem por mais 

mantenedores , pois necessitamos de mais apoio). 

  

- orem por uma princesa em especial , infelizmente não posso falar 

o nome , mas esteja orando especial por ela , eu cássia a tenho 

acompanhado de perto tem 8 meses , já conhecemos a família 

toda , os filhos o marido e temos liberdade de entrar e sair nesta 

casa. Esteja orando por essa família em especial , pois o nosso alvo 

é alcançar famílias , pois eles respeitam muito  a família , e eu e o 

Nilberto temos acesso fácil a essa família em especial,já almoça-

mos com a família e já fiz compras com a mesma. Então já temos 

uma afinidade muito grande (estejam orando amados); 

E a nossa família em especial aqui na tríplice fronteira . vou colocar 

um nome fictício Nasser, Munira e abin. 

  

- orem pelo Oriente Médio em especial , pois está acontecendo 

muita revolta contra os governantes ditadores: Bharem, Líbia, Egito 

e etc. 

  

No amor de Cristo, Nasser 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

O PODER DA ORAÇÃO 
 

A fé pode remover montanhas - (Marcos  11.22-24) 
 

Os membros de uma pequena igreja nas montanhas de Great 

Smoky (EUA) construíram um novo prédio em um terreno que 

haviam recebido por doação. Dez dias antes da inauguração, o 

inspetor de obras da localidade informou ao pastor que o esta-

cionamento era insuficiente para o tamanho do prédio. Se a 

igreja não dobrasse o tamanho do estacionamento, não poderia 

usar o salão. Infelizmente, a igreja já havia ocupado cada pole-

gada do escasso terreno, com exceção da colina que ficava 

atrás do prédio. Para isso seria necessário remover a colina. Na 

manhã do domingo seguinte o pastor anunciou corajosamente 

que à noite queria reunir-se com todos os membros da igreja que 

tivessem "fé para remover montanhas". Eles teriam uma noite de 

oração para pedir a Deus que removesse a colina e providenci-

asse o dinheiro suficiente para asfaltar o estacionamento antes 

da inauguração no domingo seguinte. No horário combinado 

reuniram-se para orar 24 dos 300 membros da igreja. Eles ora-

ram durante cerca de três horas. Às 22 horas o pastor disse o 

último "Amém". "Conforme está planejado, inauguraremos o 

salão no próximo domingo". "Deus nunca nos abandonou, e 

creio que também desta vez Ele será fiel". Na manhã seguinte, 

quando estava trabalhando em seu gabinete, alguém bateu com 

força na porta. Ao responder "entre!", apareceu um empreiteiro 

de aspecto rude, que disse: "Desculpe, pastor, sou da empreitei-

ra de obras da localidade vizinha. Estamos construindo um enor-

me centro de compras e precisamos de terra. O senhor estaria 

disposto a nos vender uma parte da colina que fica atrás da 

igreja? Nós pagaremos a terra que tirarmos e asfaltaremos gra-

tuitamente o espaço vazio, desde que possamos dispor da terra 

imediatamente. Não podemos continuar com a construção do 

shopping antes que a terra esteja depositada no local e suficien-

temente compactada". O novo salão foi inaugurado no domingo 

seguinte como tinha sido planejado, e no evento de abertura 

estavam presentes muito mais membros "com fé para remover 

montanhas" do que na semana anterior. 

Seja sincero: você teria participado daquela reunião de ora-

ção? Algumas pessoas dizem que a fé é produzida pelos 

milagres. Mas outras sabem: milagres resultam da fé!                                                               

 
 
 

 

“Missões se fazem com os PÉS dos que vão, com os 

JOELHOS dos que ficam e com as MÃOS dos que con-

tribuem.” 


