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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 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

“Pessoas cometem erros, mas isso não significa que temos que deixar de amá-las” 

 
             16 a  22 de junho 

 

17 - GUSTAVO FREITAS BATISTA 

19 – STEPHANIE SALGADO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANHA DE JEJUM E ORAÇÃO 
Período: 1 A 21 DE JUNHO 
 

Participe deste projeto, dedicando um mo-

mento de oração em prol à Assembleia Geral 

que iniciará no dia 21/6. 

No segundo domingo do mês de junho se comemora o dia do pastor e o Ministério da Escola 

dominical prestou uma homenagem aos nossos pastores e seminaristas.  

 

MINISTÉRIO DE  HOMENS 

As panquecas deliciosas do Restaurante 

Mr Cheff, estão de volta!!!! 

Você poderá adquirir uma panqueca por 

apenas R$10,00 , sem data de expiração, 

é só guardar seu ticket. Outras informações com o Jaime. 



 

 

Primeira Assembleia Geral  

 A primeira Assembleia Geral da Igreja do Na-

zareno ocorreu em Chicago entre 10 e 17 de outubro 

de 1907 e consistia em duas congregações distintas: 

a do Leste e a do Oeste americano. O grupo do Oeste 

constituía a igreja fundada em 1895 em Los Ange-

les por Phineas F. Bresee, um presbítero metodista e 

por Joseph Widney, um médico e dirigente 

da University of Southern California. O grupo do Leste 

estava associado às Igrejas Pentecostais. O nome 

escolhido para a denominação religiosa foi Igreja Pen-

tecostal do Nazareno e Phineas Bresee e Hiram F. 

Reynolds foram eleitos os primeiros Superintendentes 

Gerais. 

Segunda Assembleia Geral  

 A segunda Assembleia Geral teve lugar em 

Pilot Point, no Texas. A Holiness Church of Christ, 

fundada em 1894, se fundiu com a Igreja Pentecostal 

do Nazareno e organizaram a assembleia em 13 de 

outubro de 1908, formulando a atual igreja. A nova 

Igreja do Nazareno começou com 10.034 membros, 

228 congregações, 11 distritos e 19 missionários.  

 

LANÇA O TEU PÃO SOBRE AS ÁGUAS 

Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o 

acharás. Eclesiastes 11:1 

 

Abraão nos ensina como uma vida de obediência a Deus 

traz frutos para a posteridade. Em Gênesis 21:33 lemos: 

“Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome 

do Senhor, Deus Eterno”. Séculos mais tarde, o profeta Amós se 

refere à Berseba como um santuário, “Porém não busqueis a 

Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba”, Amós 5:5. 

 A adoração de Abraão em um local onde exaltava o Deus 

Eterno inspirou gerações futuras para que continuassem adoran-

do ao Deus Eterno naquele lugar. Mesmo vivendo dias difíceis, 

Abraão lançou um pão que seria achado pelas gerações seguin-

tes, e esse exemplo iria abençoá-las. 

Entendeu o que significa lançar o pão sobre as águas, para 

depois de muitos dias o encontrar? Ainda não? Outros dois e-

xemplos: Conta-se que George Miller orou por alguns amigos 

durante toda sua vida, desejando a conversão deles. Muitos não 

aceitaram. No entanto, estavam presentes no velório do amigo, 

e ali se converteram ao Senhor.  Conta-se da avó que sempre 

orou pelos netos, que só vieram a converter-se após sua morte.  

Geralmente pensamos neste versículo sob a ótica daquilo 

que desejamos para nossas vidas, mas que tal encará-lo assim: 

vou lançar o pão sobre as águas para que Deus venha a colher 

frutos para Seu Reino. Lembre-se: A vida termina na terra, mas 

continua no céu. Tudo que você quer para você termina aqui, 

mas tudo que Deus quer para Ele continua eternamente.  

Concluindo, um soldado na Coréia do Norte, cristão escon-

dido devido ao regime do País, está ajudando outros cristãos 

para que não sejam mortos por serem cristãos. Quando ele a-

chará o pão que está lançando sobre as águas? Verá isso em 

vida, ou apenas a posteridade será abençoada com seu exem-

plo?  Você irá lançar seu pão sobre as águas?            

Mario Biolada 

16 de junho de 2013 

 

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 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://pt.wikipedia.org/wiki/University_of_Southern_California
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Superintende_Geral_(Igreja_do_Nazareno)&action=edit&redlink=1

