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Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 

    

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Cremasco 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Weligton M. Coelho 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Elione Freitas 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vânia Matos 

 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, doutor 

em divindade, e Joseph P. Widney, médico, 

com cerca de 100 outras pessoas, incluindo 

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

Knott, C. E. McKee, bem como membros das 

famílias Bresee e Widney, organizaram a Igreja 

do Nazareno, em Los Angeles. Desde o princí-

pio, viram esta igreja como a primeira duma denominação 

que pregava a realidade da inteira santificação recebida pela 

fé em Cristo. Adotaram regras gerais, uma declaração de fé, 

uma estrutura baseada numa superintendência 

limitada, princípios para a consagração de dia-

conisas e a ordenação de presbíteros, bem co-

mo um ritual. Todos estes foram publicados 

como um Manual, começando em 1898. A Igreja 

do Nazareno expandiu-se principalmente ao 

longo da Costa Ocidental, tendo congregações 

espalhadas a leste das Montanhas Rochosas, até 

Illinois. 

A Igreja do Nazareno iniciou-se no Brasil em 

Outubro de 1958. Na região de Londrina ini-

ciou-se em 1989 com as famílias do missioná-

rio Rex Ludwig e do Pastor Luciano Stopinski. 

Em Junho de 1989 foi realizado o 

culto de inauguração e dedica-

ção do primeiro templo Nazare-

no em Londrina aqui na Av. In-

glaterra, 731, com mais de 200 pessoas presen-

tes. No dia 19,a igreja completou mais um ano, 

somando 28 anos de existência no mesmo ende-

reço. Que Deus abençoe à todos que passaram por aqui e 

também os membros que formam essa igreja hoje. 

 

 
 
 

25 - SILVIA HELENA DE SOUZA (99978-4618) 
27 - SILMARA APARECIDA PEREIRA 
28 - DANIEL DE MATTOS (99992-0971) 
29 - MARIA APARECIDA DE M. DIAS (99960-4177) 
JULHO 
01 – KAUAN MOISÉS NASSER DE CASTRO E SOUZA 

25 de junho a 1 de 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: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 

Phineas F. Bresse 

Joseph P. Widney 

Rex Ludwing 

Luciano Stopinski 



 

JULGAMENTO PRECIPITADO 

 Havia numa aldeia um velho muito pobre que 
possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã ele 
descobriu que o cavalo 
não estava na cocheira. 
Os amigos disseram ao 
velho: - Mas que desgra-
ça, seu cavalo foi rouba-
do! E o velho respondeu: - 
Calma, não cheguem a 
tanto. Simplesmente di-
gam que o cavalo não está mais na cocheira. - O res-
to é julgamento de vocês. As pessoas riram do velho. 
Quinze dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele 
havia fugido para a floresta. E não apenas isso; ele 
trouxera uma dúzia de cavalos selvagens consigo. 
Novamente as pessoas se reuniram e disseram: – 
Velho, você tinha razão. Não era mesmo uma desgra-
ça, e sim uma bênção. E o velho disse: – Vocês estão 
se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma 
bênção ou não? Apenas digam que o cavalo está de 
volta. O velho tinha um único filho que começou a trei-
nar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais 
tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as per-
nas. As pessoas se reuniram e, mais uma vez, se pu-
seram a julgar: - E não é que você tinha razão, velho? 
Foi uma desgraça seu único filho perder o uso das 
duas pernas. E o velho disse: Mas vocês estão obce-
cados por julgamentos, hein? Não se adiantem tanto. 
Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Nin-
guém sabe ainda se isso é uma desgraça ou uma 
bênção. Aconteceu que, depois de algumas semanas, 
o País entrou em Guerra e todos os jovens da aldeia 
foram obrigados a se alistar, menos o filho do velho. E 
os que foram para a guerra, morreram… Quem é ob-
cecado por julgar, cai sempre na armadilha de basear 
seu julgamento em pequenos fragmentos de informa-
ção, o que o levará a conclusões precipitadas. Nunca 
encerre uma questão de forma definitiva, pois quando 
um caminho termina, outro começa, quando uma por-
ta se fecha, outra se abre… As vezes vemos apenas 
a desgraça e não vemos a bênção que ela nos traz 

 

VINTE E OITO ANOS DE HISTÓRIA 

 

Nestes 28 anos da existência desta igreja estamos 

avançado, não como gostaríamos, pois o nosso de-

sejo sempre foi o de crescer e se tornar uma grande 

igreja nesta grande cidade. Porém, estamos avan-

çando dia a dia com bases sólidas. Como igreja o 

nosso propósito é proclamar o evangelho no poder 

do Espírito Santo, levando pessoas a Cristo para que 

sejam salvas, santificadas, curadas e libertas, geran-

do famílias fortes e restauradas, edificando assim 

uma igreja santa, adoradora, acolhedora, alegre, e-

vangelística e missionária.  Temos cumprido nossa 

missão de ser uma igreja plantadora de igrejas. Hoje 

já somos em Londrina e Cambé seis igrejas. Nosso 

alvo é plantar uma nova igreja a cada novo ano.                                                                   

Cada Igreja que resiste à passagem do tempo baseia

-se numa combinação de propósito, crença e valores 

profundamente compartilhados. Assim acontece 

com a Igreja do Nazareno, Ela foi fundada para 

transformar o mundo pela propagação da santidade 

bíblica. Ela é, ao mesmo tempo, tanto uma igreja da 

Grande Comissão como uma igreja de Santidade.                                                                                              

Nossa missão é fazer discípulos à semelhança de 

Cristo onde estamos plantados. À medida que a igre-

ja avança neste novo milênio, é oportuno identificar 

esses valores distintivos que, com gozo, abraçamos 

e celebramos.   Oramos para que esses valores es-

senciais continuem a servir de diretrizes enquanto 

caminhamos por entre a luz e as trevas cumprindo 

com todo o zelo a nossa missão até a volta do Se-

nhor.  

Rev.Eloi Moutinho 
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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 


