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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 

“Não acrescente dias a sua vida, mas vida aos seus dias." (Harry Benjamin)  

 

20 - MARISA GARCIA NEMOTO 
26 - ANA BEATRIZ SILVA BIOLADA  

HOLANDA 
Área: 41.526 km² 
Capital: Amsterdã 
População: 16,7 milhões de habitantes 
(Moeda: Euro 
Nome Oficial: Reino dos Países Baixos 
Nacionalidade: neerlandesa ou holandesa 
Governo: Monarquia Constitucional 
Localização: oeste da Europa 
Cidade Principais: Amsterdã, Roterdã, Assen, Haia, Ultrecht 
População (grupos étnicos): neerlandeses 96%, indonésios, guianeses e 
outros 4% 
Idioma: neerlandês (oficial) 
Religião: cristianismo 54% (católicos 33%, Igreja Reformista Holandesa 
14%, calvinistas 7%), islamismo 4,1%, hinduísmo 0,5%, sem filiação 39%, 
outras 2,4%  
 A Igreja do Nazareno iniciou na Holanda no ano de 1967. 
 

 

                           ALEMANHA 
Área: 356.733 km² 
Capital: Berlim 
População: 81,76 milhões de habitantes  
Moeda: Euro - EUR 
Nome oficial: República Federal da Alemanha (Bundesrepublik Deutsc-
hland).   
Nacionalidade: alemã 
Localização: centro-norte da Europa 
Clima: temperado úmido 
Cidades principais: Berlim, Hamburgo, Munique, Frankfurt-am Ma-
in, Hanôver, Stuttgart, Bremen 
Composição da população: alemães e outros europeus 96,3%, turcos 
2,1%, asiáticos 1%, africanos 0,3% e americanos 0,2%  
Idiomas: alemão (oficial) e dialetos regionais. 
Religião: protestantes (34%), católicos (34%), muçulmanos (3,7%), não 
filiados ou outras religiões (34%). 
 Foi em 1958 que a Igreja do Nazareno começou na Alemanha. 

 
 
 

Região do Ruhr (Ruhrgebiet) 

 

Uma enorme metrópole - 8 milhões de pessoas com 0,01% de crentes. 
Uma cidade com 
a. 600.000 habitantes - tem uma Igreja e um grupo caseiro 
b. 265.000 habitantes - um grupo caseiro 
c. 220.000 habitantes - uma Igreja 
d. 120.000 habitantes - nenhuma Igreja 
 Um tremendo desafio: um sertão espiritual. Não há perseguição 
religiosa. Não é um país da janela 10X40.  
 A metrópole de 8 milhões de habitantes é a região do Ruhr 
(quarta maior metrópole europeia depois de Moscou, Londres e Paris). As 
cidades são  Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen, Recklinghausen, Bottrop 
e Witten. A Alemanha tem 2% de nascidos de novo em 83 milhões de 
pessoas e, como citado acima, vinte mil cidades sem Igreja. São cerca de 
750 Igrejas das quais umas 250 são Igrejas de imigrantes ou com cultos 
em outras línguas diferentes do alemão. O BFP ( Associação de Igrejas 
Pentecostais Alemã) está fazendo um esforço para integrar as igrejas 
étnicas na cultura alemã e reconhece o esforço de evangelismo delas. 

20  a 26 de julho 

Rosie Souza 

http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/amsterda.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/euro.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/roterda.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/berlim.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/euro.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/hamburgo.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha/hanover.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ARMADURA COMPLETA 

"Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir 
no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tu-

do." (Efésios 6:13) 

 Quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos 
efésios, ele estava acorrentado a um guarda romano. Então, 
quando lemos a sua descrição da armadura de Deus, come-
çando no capítulo 6, é importante notar que Paulo teve bas-
tante tempo para observar armaduras romanas. Lá estava 
ele, 24 horas por dia, observando capacete, proteções, espa-
da, etc.  

 Essa descrição não foi dada aleatoriamente, da ca-
beça de Paulo, simplesmente para passar o tempo. Pelo con-
trário: essas palavras foram inspiradas por Deus. Há um sig-
nificado por trás de cada palavra que Paulo usou para cada 
parte da armadura. 

 Paulo identifica seis partes da armadura. As primei-
ras três - cinto, couraça e sapatos, eram para proteção de 
longo alcance e nunca eram removidas no campo de batalha. 
As outras três - o escudo, o capacete e a espada, eram man-
tidas em prontidão para o uso, quando começava a luta. As-
sim, vemos o quanto cada peça era importante. 

 Afinal de contas, você poderia usar o seu capacete, 
a sua couraça e o seu escudo, mas sem uma espada você 
iria encontrar-se na infeliz posição de apenas poder defender
-se. Ou você poderia usar os seus sapatos, o seu cinto e ter 
a sua espada na mão, a qual lhe permite atacar fortalezas 
inimigas, mas iria perder rapidamente o que você tivesse 
conquistado, devido à sua defesa inadequada, sem suas 
proteções. 

 Precisamos de toda a armadura. Não cabe a nós 
escolher uma ou outra parte; é um pacote. Deus nos deu 
armas espirituais claras e definidas para lutarmos. Compre-
ender o que são e como usá-las pode fazer toda a diferença 
em nossas batalhas espirituais. 

www.devocionaisdiarios.com.br 

20 de julho 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 

    

 
 
 
 

   1ª IGREJA DO NAZARENO 
LONDRINA - PR 

 

Informativo  Semanal     Ano XV    nº 28     20/7/2014 

Nos dias 9 a 11 de julho aconteceu a EBF, um evento organizado pelo 
Ministério da Escola Dominical. As fotos são do encerramento que ocorreu 
na sexta-feira à noite com várias apresentações das crianças. 

As panquecas estão 

à venda para ajudar 

na viagem. 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/07/armadura-completa.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6

