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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 

                                          “Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer.”  

RETROSPECTIVA DOS ANIVERSÁRIOS DA IGREJA 

 

 
28 - DANIEL DE MATTOS 
29 - MARIA APARECIDA DE MOURA DIAS 

01 – KAUAN NASSER DE CASTRO E SOUZA 

26 de junho a 2 julho 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 
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AGUARDEM!!!! 
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A Igreja do Nazareno é produto das fusões de várias igrejas 

wesleyanas, associações e outras denominações cristãs 

surgidas no século XX. A mais proeminente destas fusões 

teve lugar nas chamadas Assembleias Gerais ocorridas 

em Chicago e em Pilot Point entre 1907 e 1908, que 

resultaram na criação da Igreja Pentecostal do Nazareno.  

O início da Igreja do Nazareno 

Em outubro de 1895, Phineas F. Bresee, dou-

tor em divindade, e Joseph P. Widney, médi-

co, com cerca de 100 outras pessoas, inclu-

indo Alice P. Baldwin, Leslie F. Gay, W. S. e 

Lucy P. Knott, C. E. McKee, bem como mem-

bros das famílias Bresee e Widney, organiza-

ram a Igreja do Nazareno, em Los Angeles. 

Desde o princípio, viram esta igreja como a primeira duma 

denominação que pregava a realidade da 

inteira santificação recebida pela fé em Cris-

to. Adotaram regras gerais, uma declaração 

de fé, uma estrutura baseada numa superin-

tendência limitada, princípios para a consa-

gração de diaconisas e a ordenação de presbí-

teros, bem como um ritual. Todos estes fo-

ram publicados como um Manual, começando 

em 1898. A Igreja do Nazareno expandiu-se 

principalmente ao longo da Costa Ocidental, tendo congre-

gações espalhadas a leste das Montanhas Rochosas, até 

Illinois. 

A Igreja do Nazareno iniciou-se no Brasil 

em Outubro de 1958. Na região de Londri-

na iniciou-se em 1989 com as famílias do 

missionário Rex Ludwig e do 

Pastor Luciano Stopinski. Em 

Junho de 1989 foi realizado o 

culto de inauguração e dedi-

cação do primeiro templo Nazare-

no em Londrina aqui na Av. Inglaterra, 731, 

com mais de 200 pessoas presentes. 

De outro mundo 
"Disse Jesus: 'O meu Reino não é deste mundo. Se 
fosse, os meus servos lutariam para impedir que os 

judeus me prendessem. Mas agora o meu Reino não é 
daqui'." (João 18:36) 

Muitas vezes os cristãos são mal interpretados. 
São tiradas conclusões erradas porque as pessoas nunca 
têm tempo para ouvir a mensagem do Evangelho com 
atenção e carinho. Jesus disse: "O meu Reino não é des-
te mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impe-
dir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu 
Reino não é daqui." (João 18:36) Os primeiros cristãos 
foram insultados e criticados pelo que fizeram, sendo 
inclusive acusados de traição. Foram acusados até de 
defender a queda de César, quando na verdade não era 
nada disso. Os verdadeiros objetivos dos cristãos não 
eram compreendidos. Qualquer um que ouvisse com 
cuidado e atenção o que eles diziam, iria perceber que 
eles não buscavam estabelecer um reino convencional 
na terra. Eles não estavam tentando derrubar César ou 
mesmo Roma. Os cristãos do primeiro século não tenta-
ram derrotar o paganismo através da força bruta. Ao 
contrário, eles oraram muito e simplesmente comparti-
lharam o seu modo de viver com os incrédulos. Suas 
armas foram positivas e não negativas. Eles oraram, 
pregaram e proclamaram a mensagem do Evangelho. 
Como resultado, aqueles cristãos afetaram o mundo de 
uma forma muito intensa. E, no final das contas, eles 
acabaram se sobressaindo. 

Se fizermos uma retrospectiva: - Onde está 
Roma hoje? Já não é mais uma potência mundial. Ain-
da nos lembramos dos nomes dos grandes imperado-
res romanos? Da maioria deles, não. Houve inúmeras 
tentativas de destruir a fé cristã ao longo da história. 
Mas todas elas sempre falharam; e, por uma razão 
muito simples: o cristianismo é Cristo. Ele vai preva-
lecer no final e estabelecerá o Seu Reino. E, porque 
estamos com Ele, também venceremos no final. 

(Extraído: devocionaisdiarios) 

26 de junho 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 

Phineas F. Bresse 

Joseph P. Widney 

Rex Ludwing 

Luciano Stopinski 

http://www.devocionaisdiarios.com/2013/04/de-outro-mundo.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/18/36
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/18/36

