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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 

     “O otimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança ou confiança."  (Helen Keller ) 

 

 
 

30 - BRUNO HENRIQUE GUIMARÃES 

01 - ELIEGE APARECIDA DE PAIVA 

02 - FERNANDA ROBERTA DE LIMA FERREIRA 
04 - POLYANA PEREIRA SOUZA 

 Nesta edição concluímos o projeto de divulgação dos minis-

térios existentes na igreja. Se você tem interesse em participar de 
algum, procure o pastor ou converse diretamente com os líderes. 
Lembre-se que independente de funções ou liderança fazemos parte 

de um corpo e como corpo você pode participar ativamente dos even-
tos realizados pelos ministérios como também apoiar espiritualmente 
e financeiramente. 

No próximo boletim, estare-
mos homenageando as pes-
soas que fazem a diferença 

na igreja, independente de 
possuírem alguma função. Se 
você vê isto em certas pesso-

as e gostaria que estivéssemos homenageando-as, mande um men-
sagem para o telefone 9963-0016.  

“Anunciai entre as nações a sua glória; entre 
todos os povos as suas maravilhas.” Sl. 96:3  

 

Boletim: Rosie Souza 
(edição e inserção no site) 
 

 

Suporte técnico e atuali-
zação do site: Edson Ba-
tista 

 

 

Vídeos: Gabriel 
Moutinho 
(filmagem) e 
Mariana Sanitá 

(edição e inserção no site) 
 
 

 

PROPÓSITO: Divulgar a Igreja e 
suas programações através do site e de 
todos os meios de comunicação disponíveis, 
com excelência, objetividade e pertinência. 
 

ATRIBUIÇÕES  

 Elaborar e redigir o boletim da Igreja; 

 Gravar os cultos e eventos especiais para 
serem inseridos no site; 

 Operacionalizar e atualizar o site da Igreja; 

 Orientar e incentivar os líderes de ministérios a se utilizarem 
das ferramentas de comunicação existentes da igreja; 

 Manter os membros, visitantes e interessados devidamente 
bem informados de todas as atividades da Igreja. 

30 de março a 5 de abril 

 MINISTÉRIO IDADE COM QUALIDADE 

ConvidA 

Palestra com a assistente social Viviane 

Do Grupo de profissionais da Medicina 

Preventiva da Unimed 

                          Será no dia 5 de abril às 9h 

 

Venha compartilhar do seu café da 

manhã com os irmãos. 

               Próximo domingo  

          Dia 6 de abril às 8horas 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/96/3+#v3


No dia 21 deste mês foi realizado a reunião de mulheres na 
residência da Cida Almeida. E no dia 22 foi a vez dos ho-
mens e a reunião aconteceu na casa do Eder Castilho. Para 
o ano de 2014, o Ministério de Homens terá grandes novida-
des, aguardem! Confiram as fotos dos dois eventos.  

NUNCA OLHE PARA TRÁS 

"[...] mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que 

ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, 

prossigo para o alvo [...]" (Filipenses 3:13-14) 

 

 Se você deseja cumprir a corrida da vida com su-

cesso, não olhe para trás. Se você já participou de uma corri-

da e olhou por cima do seu ombro para ver o que seu adver-

sário estava fazendo, você sabe que olhar para trás pode 

quebrar seu ritmo e lhe fazer perder a corrida.  

 Paulo, no mesmo sentido, diz em Filipenses 

3:13 "[...] esquecendo-me das coisas que ficaram para trás 

[...]". Se você estiver caminhando com o Senhor, você deve 

esquecer as coisas que ficaram para trás. Neste contexto, a 

palavra "esquecer" não significa tanto uma falha de memória 

ou esquecer completamente. Tem mais o sentido de não ser 

influenciado ou afetado pelo passado.  

 Portanto, aqui está o que você precisa fazer: esque-

ça as coisas que ficaram para trás. Ao mesmo tempo que 

você pode não ser capaz de apagá-las de sua memória, você 

precisa não deixar que elas lhe influenciem.  

 Às vezes a gente desenterra coisas que Deus per-

doou e esqueceu. O Senhor diz: "[...] não me lembrarei mais 

dos seus pecados" (Jeremias 31:34). No entanto, muitas ve-

zes vamos trazer pecados passados, esquecendo-se do fato 

de que o nosso Deus tem uma grande borracha. Se Deus 

perdoou os meus pecados e se esqueceu deles, eu preciso 

deixá-los para trás, aprender com meus erros, não fazer a 

mesma coisa novamente e seguir em frente. Por que lembrar 

daquilo que Deus escolheu esquecer? 

 

Extraído do site Devocionais diários 

 

30 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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http://www.devocionaisdiarios.com/2014/03/nunca-olhe-para-tras.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/3/13
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/31/34

