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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

    "Fazer missões é estar no meio das pessoas, escutar o seu clamor, entendê-las e se identificar com elas"  (Christian S.)  

 

24 - ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA 
25 - SIMONE MARQUES FERREIRA DOS SANTOS 
26 - THALITA DAVANZO RODRIGUES 
27 - LUCIANA S. DE OLIVEIRA 
29 - ISRAEL DE CASTRO E SOUZA 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

24 a 30 de abril 

No dia 16, foi realizado em Terra Rica, o que chamamos 

do DIA DA COLHEITA. Foi um dia diferente...com evan-

gelismo, palestra sobre cuidados com os dentes, aferição 

de pressão, corte de cabelo, estética, pinturas e brincadei-

ras com a palhaça Teka. No final do dia terminou com um 

culto na calçada. Confira todas as fotos no facebook da 

igreja: Nazareno londrina. 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

 

BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Sueli e Raquel 
GALERINHA DE CRISTO:  Valéria 



Vivendo a Grande Comissão! Para 
fazer discípulos semelhantes a Cristo 
nas nações 
 
 

 As duas frases do título são cha-
ves para a Região Sul-américa. A primei-
ra é nosso grito de batalha na Região 
SAM e a segunda nossa missão como 
Igreja do Nazareno a nível mundial. 
 
 

 
 

 

 
“Fazer discípulos semelhantes a Cristo em todas as 
Nações” tem dois elementos:  
(1) O cumprimento da Grande Comissão de Mateus 28:19-
20 e Atos 1:8.  
(2) O chamado de espalhar a mensagem da inteira santifica-
ção em cada canto da Sul-América. Onde há Igreja do Na-
zareno será para reafirmar nossa mensagem, onde não há 
para implantar o maior número possível e chegar a esses 
lugares onde não estamos.  
 A frase “Vivendo a Grande Comissão” surgiu de 
um grupo de 40 líderes nazarenos sul-americanos. Entre 
eles haviam leigos, pastores, superintendentes de distrito, 
educadores, missionários e administradores regionais. Jun-
tos, trabalhamos em abril de 2006 e adotamos esta frase 
como nosso grito de guerra para nos animarmos a envolver 
tudo o que somos e a todos os nazarenos sul-americanos 
para cumprir o mandato do Senhor Jesus Cristo de fazer 
discípulos em todas as nações. “Vivendo a Grande Comis-
são” tem cinco enfoques estratégicos:  
 

1. Um Avivamento Pessoal Profundo 
2. Um Sistema Contínuo de Capacitação de Líderes 
3. Estratégias de Evangelismo Contínuo e Contextual  
4. Plano Integral de Discipulado de Santidade 
5. Sistema Flexível e Tecnológico da Comunicação em To-
dos os Níveis 
 
Nos próximos boletins, estaremos descrevendo 
os cinco enfoques do Projeto “Vivendo a Gran-
de Comissão”. 
 
PARA SABER MAIS, ACESSE:  
 

Site: http://br.samnaz.org/vivendo-a-grande-comissao/ 
 

Facebook: Igreja do Nazareno América do Sul 

O Prático Filipe 
 

"No dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia. 
Quando encontrou Filipe, disse-lhe: 'Siga-me'." (João 
1:43) 

O mais interessante sobre Filipe, um dos Doze Apóstolos, 
é que ele foi pessoalmente buscado por Jesus. Enquanto 
Filipe levou Natanael a Jesus e André levou Pedro a Je-
sus, ninguém levou Filipe a Jesus. Ao contrário: Jesus foi 
direto até ele. O Evangelho de João diz: "No dia seguinte 
Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou 
Filipe, disse-lhe: 'Siga-me'." (João 1:43). Geralmente Deus 
chega a pessoas através de outras pessoas, mas esse 
caso foi uma exceção. Não sabemos muito sobre Filipe. 
Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não nos dão 
detalhes a seu respeito. Todos os versículos sobre Filipe 
aparecem no Evangelho de João. E a partir desse Evan-
gelho descobrimos que ele era um tipo de pessoa total-
mente diferente de Pedro, André, Tiago ou João. Ele ge-
ralmente andava com Natanael (também conhecido como 
Bartolomeu), o qual foi levado a Jesus através dele. Filipe 
também aparece no relato do João sobre o episódio da 
multiplicação dos pães e peixes, onde Filipe provavelmen-
te era o encarregado de todos os suprimentos de comida. 
Ele era o tipo de pessoa prática, sempre pensando no 
objetivo a ser alcançado. E nessa ocasião, Jesus, buscan-
do testar a fé de Filipe, fez-lhe a seguinte pergunta, en-
quanto o povo se aproximava: "Onde compraremos pão 
para esse povo comer?" (João 6:5). Filipe respondeu: 
"Duzentos denários não comprariam pão suficiente para 
que cada um recebesse um pedaço!" (João 6:7). Filipe 
não foi muito bem nesse teste. Ele não era aquele que 
tinha a maior fé, mas era um seguidor de Jesus que foi 
usado por Deus. E, de acordo com a história da igreja, 
Filipe deu sua vida por Cristo, sendo apedrejado até a 
morte depois de ter levado o Evangelho a muitos. 

24 de abril de 2016 

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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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

Christian Sarmiento (Diretor) 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/03/o-pratico-filipe.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/43
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/43
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/7

