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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 

                          "As pessoas tiram da vida exatamente o que investiram nela." (Joy Adason)   

09 - FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES 
09 - ARTHUR MOUTINHO FERNANDES 
09 - SATOMI NAKAMURA 
10 – MANUELA M. CASTILHO 
10 - LEONICE AUGUSTA SOUZA MATTOS 
13 - NILZA PALOCO ZOCATELLI 

8 a 14  de maio 

Sexta-feira: 20h -Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 -Encontro de jovens                                                                                           

 
 

 
 

 
 
BERÇÁRIO SOU DE JESUS: Júlia e Raquel  
GALERINHA DE CRISTO:  Felipe 
DISCÍPULOS TEUS:  Pr. Israel 

 
 

 

20/21 – JNI -  Skate day 

22 – MED - Dia da Família 

22 – MNI - Dia da Igreja Perseguida 

28 – JNI/MNI Dia de Evangelização Global 

No dia 30 de abril aconteceu o primeiro chá para as mulheres da igreja e 

contou com a presença de mais de 30 mulheres. A missionária Salete é quem 

ministrou a palavra. Depois as mulheres saborearam um verdadeiro banquete. 

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

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 



Continuação... 
Para fazer discípulos semelhantes a Cristo nas 
nações 

  

3. Estratégias de Evangelismo Contínuo e 

Contextual. A primeira fase da Grande Comis-

são é compartilhar as “Boas Novas”, o evangelho. Jesus, 

completo do Espírito saiu compartilhar as boas novas: 

“Jesus foi a região da Galileia. Ali anunciou as boas novas 

acerca de Deus” (Marcos 1:14-15). Isto foi algo que Ele fez 

o tempo todo. A cada lugar aonde Ele ia, proclamava sua 

mensagem de uma forma especial. A chave eram as boas 

novas, e não o método. Cada pessoa que conhecia Jesus, e 

aceitou as boas novas, recebeu em um contexto e situações 

diferentes. Existem muitos métodos, e todos são bons. Há 

alguns que não estão na moda, outros que passaram da 

moda. A chave é uma pessoa cheia do Espírito de Deus, 

compartilhando o que está experimentando. Não podemos 

fazer isto, devemos fazê-lo até os confins da Terra! “Mas 

receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vo-

cês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a 

Judéia e Samaria, e até os confins da terra” (Atos 1:8). 

4. Plano Integral de Discipulado de Santidade. Deus não 

nos faz santos para que nos tornemos relíquias sagradas. 

Ele nos faz santos para demonstrar seu amor e santidade. 

Nós somos o corpo de Cristo. Somos uma parte importante 

do corpo que tem uma tarefa a cumprir. O apóstolo Paulo 

disse que Deus nos criou “em Cristo Jesus para boas obras, 

as quais Deus preparou de antemão para que andássemos 

nelas.”. Como santos, devemos ser aperfeiçoados “com o 

fim de preparar os santos para a obra do ministério, para 

que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcance-

mos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e 

cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude 

de Cristo” (Efésios 4:12-13). Paulo nos convida para cami-

nharmos “como é digno da vocação que fomos chama-

dos” (Efésios 4:1). Todos nós temos um chamado e deve-

mos aperfeiçoar esse chamado para benefício da Igreja, do 

corpo de Cristo.           Continua no próximo boletim... 

PARA SABER MAIS, ACESSE:  
Site: http://br.samnaz.org/vivendo-a-grande-comissao/ 
Facebook: Igreja do Nazareno América do Sul 

 

 

 

JEJUM E ORAÇÃO 

 
Um cristão deve jejuar? Claro que sim! O próprio Senhor 

Jesus jejuava – em Mateus 4:2 lemos que Ele passou em je-

jum um período de quarenta dias. O mesmo Senhor incluiu o 

jejum em suas recomendações no Sermão da Montanha 
(Mateus 6:16-18) e garantiu que o jejum praticado com a 

correta motivação trará resultados: “e teu Pai, que vêm em 

secreto, te recompensará” (Mateus 6:18). Sobre o jejum, em 

Lucas 5:35, Jesus afirmou que após a sua partida os seus dis-

cípulos teriam a necessidade de jejuar. O mesmo texto mostra 

que os discípulos de João Batista faziam frequentes jejuns. 

Também o jejum foi citado por Jesus na explicação que deu 

aos discípulos que não conseguiram lidar com o menino que 

era atormentado por um espírito demoníaco: “esta casta não 

pode sair senão por meio de oração e jejum” (Marcos 9:29). 

O livro de Atos dos Apóstolos relata a prática do jejum pela 

liderança da Igreja em Antioquia: “E servindo eles ao Se-
nhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a 

Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. En-

tão, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os 

despediram.” (Atos 13:2 e 3). No mesmo livro de Atos, no 

relato acerca da primeira viagem missionária de Paulo e Bar-

nabé, lemos que antes de escolherem os presbíteros para as 

Igrejas, os apóstolos promoviam jejuns e orações (Atos 

14:23). Além destes apóstolos, a Bíblia nos apresenta uma 

galeria de homens e mulheres de Deus que praticaram jejuns 

e orações: Moisés (Êxodo 34:28; Deuteronômio 9:9, 18), 

Davi (2 Samuel 12:16), Esdras (Esdras 8:21-23),  (Neemias 
1:4), Ester (Ester 4:16), Daniel (Daniel 9:3), Ana (Lucas 

2:37), dentre outros. Por tudo isto não resta dúvidas que o 

jejum, junto com a oração, é prática necessária para os cren-

tes poderem crescer espiritualmente e para que a Igreja alcan-

ce excelência no exercício de seus ministérios.  

 

Adaptado por  Rev. Eloi Moutinho 

8 de maio  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 

Christian Sarmiento (Diretor) 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


