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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 mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho, do que os cristãos para propagá-lo”. (George Peters) 

 

 

17 – MATHEUS HENRIQUE (FÁBIA) 

19 – STEPHANIE SALGADO 

21- CARLA KARINA DE LIMA OLIVEIRA 

21- LETÍCIA THAÍS ANTUNES  
23 – NAYLLA ABUCCI 

27 - SILMARA APARECIDA PEREIRA 

28 - DANIEL DE MATTOS 

CROÁCIA 
Área: 56.542 km² 
Localização: sul da Europa 
Cidades Principais:  Zagreb 
(capital), Split, Rijeka, Osijek. 
População: 4,3 milhões (estimativa 
2013) 
Nome Oficial:  República da Croácia 
Nacionalidade: croata 
Idioma: croata (oficial) 
Política: República com forma mista de governo. 
Divisão administrativa: 20 condados e um distrito municipal 
(Zagreb) 
Moeda: kuna 
Clima: temperado continental  
Composição da População: croatas (78,5%), sérvios 
(12,5%), húngaros, ioguslavos, eslovenos e outros (9%).  
Religião: cristianismo (91%), outras (2,7), sem religião e ate-
ísmo (6,3%). 
Limites geográficos: Eslovênia e Hungria (norte), Bósnia e 
Herzegovina (Sul), Sérvia (leste) e Mar Adriático (oeste) 
 
Trabalho missionário: A Missão Cristã  Europeia está pre-
sente na Croácia através do evangelismo, implantação de 
igrejas e treinamento de discipulado. Por exemplo, uma con-
gregação foi fundada em 1998, em Zagreb, onde muitos even-
tos, treinamentos, atividades, clubes e outras organizações se 
reúnem. Há também a colaboração do Instituto Bíblico do Les-
te Europeu e a ajuda de equipes de implantação de igrejas na 
Croácia e na Bósnia.  

 A Croácia é um país com muitas cicatrizes. Por cen-
tenas de anos foi o cenário de batalha e guerra, até os anos 
90 do século passado. Grande parte da população é católica 
romana. Ou pelo menos, assim dizem ser, porque um croata 
“real” é católico. No entanto, há um declínio no interesse, ago-
ra que o país está crescendo economicamente depois da 
guerra e o turismo também cresce rapidamente. A MCE ado-
raria que os croatas não procurassem sua felicidade no di-
nheiro, mas que buscassem um propósito no crescente núme-
ro de comunidades cristãs. Que eles percebessem que o e-
vangelho é a única fonte de descanso em tempos de guerra e 
riqueza, paz e crise econômica. 

 A igreja do Nazareno na Croácia iniciou-se em 1999. 

 

15 a 28 de junho 

Rosie Souza 

http://www.suapesquisa.com/geografia/europa.htm


Evento que acontecerá em comemoração dos 
25 anos da igreja; 
 

Campanha missionária para Manaus; 
 

Nosso País - Brasil (avivamento e restauração); 

Nosso estado - Paraná; 

Nossa cidade - Londrina. 

  

                 SEM OUTROS DEUSES 
"Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ne-
nhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na 

terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante 
deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu 

Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados 
de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que 

me desprezam." (Êxodo 20:3-5) 
 

O que significa quando Deus diz: "Não terás outros 
deuses além de mim?" Significa que não devemos permitir 
que nada, nem ninguém tome o lugar de Deus em nossas 
vidas. Para muitos, Deus pode se personificar numa carreira, 
em bens materiais, num relacionamento ou numa grande 
habilidade. Deus pode ser transformado em muitas coisas. 
Mas a Bíblia nos alerta: "Queridos filhos, mantenham-se lon-
ge de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus em 
vossos corações" (1 João 5:21). 

As escrituras também nos alertam sobre ídolos per-
sonificados em objetos ou imagens esculpidas. Antes que 
alguém possa argumentar que essa questão era exclusiva do 
Antigo Testamento, vamos dar uma olhada para os ícones 
religiosos e imagens que há em nossa sociedade atualmente. 
Não quero dizer que todos eles estão necessariamente equi-
vocados. Estou dizendo apenas que não precisamos deles 
para adorar a Deus. 

Às vezes as pessoas dizem: "Preciso dessas coisas 
para me lembrar de Deus". Mas uma pessoa que conhece a 
Deus, O ama e está vivendo em comunhão com Ele, não 
precisa de uma imagem ou de uma representação de Deus 
para adorá-Lo. 

A dependência de tais coisas indica a ausência de 
uma vida espiritual interior. Jesus disse: "Deus é espírito, e é 
necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e 
em verdade" (João 4:24). 

Não precisamos de imagens, não precisamos de 
ícones e não precisamos de símbolo algum. Deus nos diz: 
"Não farás para ti nenhum ídolo." Portanto, dê-Lhe, o seu 
amor por inteiro. 

 

                                         www.devocionaisdiarios.com.br 

15 de junho 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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Informativo  Semanal     Ano XV    nº 24   15/6/2014 

Imagine o dia em que o mundo inteiro ouviu falar do amor de Jesus. Isso  foi 
o Dia de Evangelização Global (G.O.D.). No dia 14 de Junho de 2014, 
cristãos do mundo inteiro levaram o Amor de Jesus aos quatro cantos do 
planeta. Seja nas ruas, hospitais, prisões, casas, escolas, campos... Nin-
guém ficou sem ouvir do amor de Jesus. Participação dos jovens e ado-
lescentes da Igreja -  Entrega de um kit-lanche nas portas dos hospi-

tais do Câncer e Zona Norte e Evangelismo na rua. 

Com o tema Juntos somos um  a reunião de casais no dia 7 de junho con-
tou com a participação  de 40 casais. Antes da confraternização, aconteceu  
uma excelente palestra sobre finanças ministrada pelo Jaime Oliveira. 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/5/21
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/4/24

