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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 

"Uma vida gasta cometendo erros não é mais honrada, mas é mais útil do que uma vida gasta fazendo nada." (George Shaw)  

 
 

 
 

08 - JOÃO GABRIEL AGUIAR RIBEIRO 
08 - MARIA NILZA ALVES MOUTINHO 
11 - CAMILA R. MONDEK CASTILHO 
15 - SAMUEL ALVES MOUTINHO 
15 - LETÍCIA AYUMI  

“...Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me 
a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a 
minha fé pelas minhas obras.” Tiago 2: 14 a 18.  

 

Líderes: Glaucy  e Denis Fonseca 
 

PROPÓSITO 
 Abençoar o próximo, estendendo as mãos a 
todos aqueles que necessitam, promovendo 

assim assistência social para os membros da igreja e da comunidade, 

tendo como base os princípios bíblicos.  
 

ATRIBUIÇÕES 

 Identificar e socorrer os irmãos em Cristo, membros da Igreja, priori-

tariamente, que enfrentam dificuldades eventuais ou continuadas; 

 Trabalhar na conscientização da igreja no tocante a necessidade de 

estender as mãos aos necessitados; 

  Levar o AMOR DE DEUS, através do socorro às necessidades 

básicas e urgentes, tanto material como espiritual; 

 Gerir recursos financeiros por meio de bazares, venda de cd de 

pregações entre outros. 

“Na velhice ainda darão frutos, serão viçosas e florescentes” Sl. 92.14 
 

 

Líder: Ivanilde Reis Dias 

Apoio: Luis Gonzaga e Vilma Góes 
 

PROPÓSITO 

Proporcionar crescimento espiritual, emocional, físico e social visando 
melhor qualidade de vida como também promover a inclusão do idoso 
no meio social.  
 

ATRIBUIÇÕES 

 Promover encontros semanais com realização de atividades físicas,  

jogos e brincadeiras;  

 Realizar palestras na área da: saúde, atividade esportiva, assistên-

cia social e legislação com objetivo de esclarecer ou tirar dúvidas; 

 Incentivar e oportunizar o crescimento espiritual evangelizando e 

discipulando por meio da palavra de Deus com estudos e oração; 

  Realizar passeios, recreações, café da manhã, almoços; 

 Interagir com os outros ministérios e igrejas;  

 Valorizar e aproveitar as trocas de experiências de vida dos idosos, 

através do compartilhamento. 

        8 a 15 de março 

         MINISTÉRIO IDADE COM QUALIDADE CONVIDA PARA:                                

DIA 12 DE MARÇO  (QUARTA-FEIRA)  

SAÍDA DA FRENTE DA IGREJA ÀS 9H  

Informações com a Ivanilde 



Nos dias 2, 3 e 4 aconteceu o acampamento distrital e contou com a pre-

sença de jovens das cidades de Campo Grande, Maringá e Londrina. O 

tema do Retiro foi #Docomeçoaofim e teve como preletor o Missionário 

Pastor Felipe Ribeiro Fulanetto de Campinas. Foram dias abençoados em 

que o Espírito Santo tocou nos corações dos jovens presentes. 

 

                     O AMOR 

 Escrever sobre dois ministérios que tem como 

subsídio o amor não foi difícil, por esta razão a minha 

reflexão é baseado em  I coríntios 13 que fala do amor, 

este que está acima de valores humanos, que tudo 

sofre, tudo crê, tudo suporta.  

 No primeiro versículo está escrito que...”Ainda 

que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e 

não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como 

o címbalo que retine”, isso quer dizer, faz muito baru-

lho, mas é só barulho. Se não agirmos com o coração 

que tem o amor de Deus nada vale as nossas ações, 

Isso também é expressado no versículo 3... “E ainda 

que distribuísse todos os meus bens para sustento dos 

pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser 

queimado, e não tivesse amor, nada disso me aprovei-

taria.” Deus não aceita generosidade, nem sofrimento 

que não são motivados pelo amor. 

  O amor era a maior necessidade da igreja de 

Coríntios, como é a nossa e o objetivo e o diferencial 

dos Ministérios Mãos estendidas e Idade com Qualida-

de é levar o amor de Deus através das ações. Você 

não pode ficar de fora, pois a palavra amor se traduzirá 

em responsabilidade e alegria em servir. Porém não 

poderia deixar de fora as palavras fé e esperança, pois 

embora não são discorridas em todo o capítulo de I 

coríntios 13, elas estão presentes com uma sutileza tão 

grande que no final do capítulo se sobressaem dando a 

devida importância para a maior das três: o AMOR. 

                                                      Por Rosie M. Souza 

9 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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