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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 

“Missões se fazem com os PÉS dos que vão, com os JOELHOS dos que ficam e com as MÃOS dos que contribuem.”  

 
 

29 - MARIA APARECIDA MOURA DIAS 
04 - GABRIELLY VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS 
05 - THAIS SILVA TIROLLA 
05 - MAURA DE OLIVEIRA FERNANDES 

MÉXICO 
Área: 1.972.547 km² 
Capital: Cidade do México 
População: 113,7 milhões de habitantes (estimativa 
2011) 
Moeda: peso mexicano 
Nome Oficial: Estados Unidos Mexicanos 
Nacionalidade: mexicana 
Localização: sul da América do Norte 
Clima: tropical (maior parte), árido tropical (N), de montanhas (região monta-

nhosa do centro). 
Cidades principais: Cidade do México; Guadalajara, Netzahualcóyotl, Puebla 
de Zaragoza, Monterrey, León, Juárez, Acapulco, Mérida, San Luis Potosi, 
Ciudad Victoria. 
Composição da população: eurameríndios 60%, ameríndios 30%, europeus 
ibéricos 9%, outros 1%  (censo de 1996). 
Idiomas: espanhol (oficial ) línguas regionais (principal: náhuatl). 
Religião: cristianismo 95,9% (católicos 88,3%, outros 11,1% - dupla filiação 

3,5%); agnosticismo e ateísmo 2,7%; outras 1,4% (dados de 2010) 
 Em 1821 (ano da independência) se formou a Republica Mexicana, 

um Estado secular com liberdade de consciência e prática religiosa, mas com 

controle rigoroso sobre as religiões. Até 1993 o país não concedia visto para a 

entrada de missionários. Na mudança da Constituição neste mesmo ano o 

governo reconheceu a Igreja Evangélica, devolveu suas propriedades, e vagaro-

samente passou a permitir a entrada de missionários no país. Por tratar-se de 

um país Católico Romano, em alguns lugares existem pressões físicas, e perse-

guições aos evangélicos. O México é o país mais necessitado do Evangelho na 

América Latina, possui 100 milhões de habitantes, dos quais somente 4,5% são 

evangélicos. O país tem 269 etnias, e a maioria delas não tem sua língua escrita 

e nem tradução bíblica.  A igreja do Nazareno iniciou-se no México em 1903. 

                                CAMARÕES 

Área: 475.442 km² 
Capital: Laundê 
Continente: África 
População: 22 milhões de habitantes (estimativa 
julho de 2013) 
Nome Oficial:  República do Cameroun 
Nacionalidade: camoronesa 
Política:: República presidencialista 
Divisão administrativa: 10 províncias 
Localização: costa oeste da África 
Cidade Principais: Douala, Iaundê (capital), 
Garoua e Maroua. 
Clima: tropical no Norte e equatorial no Sul 
Composição da População: camarões 
(31%), bantos (19%), quirdis (11%), fulanis 
(10%), outros grupos étnicos autóctones (29%) 
Idioma: francês e inglês (oficiais) e línguas reginais (fang, duala e 
bamilequê) 
Religião:  cristianismo (56,5%), crenças tradicionais (29,5%), islamismo 
(19,6%), sem religião e ateísmo (0,6%) e bahaísmo (0,4%) 
Moeda: franco CFA  
Organizações missionárias : JOCUM(Jovens Com Uma Missão), Cruzada 
Estudantil para Cristo, Sociedades Internacionais Linguísticas, Os Navegantes. 
 Em 1999 iniciou-se a igreja do Nazareno em Camarões. 

29 de junho a 5 de julho 

Rosie Souza 

http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/cidade_do_mexico.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/guadalajara.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/mexico/monterrey.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/camaroes/iaunde.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um amigo de fato 
 

"Disse-lhes então: “A minha alma está profundamente triste, 
numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.” (Mateus 

26:38) 

Você sabia que, às vezes, a melhor coisa que se pode fazer 
por alguém que está sofrendo é estar com ela? Quando eu 
era um jovem pastor, tinha algum sermão para todo mundo. 
Mas de lá para cá estive com muita gente que passou por 
alguma tragédia ou perda e percebi que nem sempre essas 
pessoas precisam de sermão. Muitas vezes, elas precisam é 
de um amigo. Não precisam que alguém diga: "Sei pelo que 
está passando", ou "Talvez o motivo seja o seguinte..." Preci-
sam de alguém que as ame, que ore por elas, e que chore 
com elas por causa da grande sensação de perda que estão 
experimentando. Jesus experimentou a solidão. Experimen-
tou angústia.  

 No Jardim do Getsêmane, pediu a Pedro, Tiago e 
João que simplesmente estivessem lá com Ele, mas Mateus 
26:56 nos conta que pouco tempo depois "todos os discípu-
los o abandonaram e fugiram". Daí, no que foi talvez o mo-
mento mais solitário de Sua vida, Ele clamou da cruz: "Eloí, 
Eloí, lamá sabactâni?" que significa: "Meu Deus! Meu Deus! 
Por que me abandonaste?" Muitos acreditam que nesse mo-
mento Deus derramou os pecados da humanidade sobre Seu 
Filho impecável.  

 Quando o Pai Celeste, que é santo, virou a Sua fa-
ce, Jesus ficou momentaneamente separado d'Ele. Nessa 
hora, Jesus experimentou uma solidão profunda como jamais 
experimentamos. Por isso, da próxima vez que você se sentir 
deprimido, que se sentir incompreendido, da próxima vez que 
parecer que seus amigos o abandonaram, saiba disto: Jesus 
passou por isso. Ele sabe como é. E Ele nunca lhe deixará 
nem lhe abandonará. 

                                         www.devocionaisdiarios.com.br 

29 de junho 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 25   29/6/2014 

Nos dias 20, 21 e 22 de junho, a Igreja comemorou 25 anos de existência. Teve como 
preletor, um dos primeiros pastores da igreja: Luciano Stopinski. Também contou com a 
presença do Grupo Apocalipse da Assembleia de Deus e o Grupo Rompendo em fé. 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/06/um-amigo-de-fato.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/26/38
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/26/56

