
A
G

E
N

D
A

 

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 

“As melhores coisas da vida acontecem quando deixamos Deus guiar nossos passos.” 

 

07 - NICOLE RODRIGUES OLIVEIRA 

CHILE 
Área: 756.626 km² 
Capital: Santiago do Chile 
População: 17,09 milhões 
(estimativa 2010) 
Moeda: peso chileno 
Nome oficial: República do Chile ( República de Chile)  
Nacionalidade: chilena 
Governo: República Presidencialista 
Presidente: Sebastián Piñera 
Divisão administrativa: 14 regiões e uma área metropolitana 
Localização: sudoeste da América do Sul 
Fuso horário:  - 1 hora em relação à Brasília 
Cidades do Chile (principais): Santiago do Chile, Concepci-
ón, Puente Alto, Viña del Mar, Valparaíso, Talcahua-
no, Antofagasta 
Composição da população: europeus ibéricos e euramerín-
dios 95%, ameríndios 3% (arauncãs e aimarás), outros 2%. 
Idioma: espanhol (oficial) 
Religião: cristianismo 87,5%, agnosticismo 7,7%, ate-
ísmo 2,4%, outras 2,4%. 
Chile é considerado um dos países mais sísmicos do mundo, 

ao se encontrar sobre uma 
faixa conhecida como 
“Círculo de fogo do Pacífi-
co”, onde convergem a pla-
ca de Nazca e a Placa Sul-
Americana. Os chilenos são 
treinados periodicamente 
para saber como enfrentar 
terremotos e tsunamis, e o 
país conta com rígidas nor-
mas antissísmicas para re-

forçar a construção dos edifícios. No entanto, é impossível 
evitar o medo coletivo diante da incerteza de novos eventos. 
Na terça-feira 31 de março de 2014, o norte do Chile sofreu 
um terremoto de 8,2 graus na escala Richter, tendo como re-
sultado seis mortes, destruição de edifícios, rodovias e barcos. 
O povo nazareno que está nessa região não teve perdas hu-
manas, nem de edifícios e se uniram para prestar ajuda aos 
mais danificados. Eles pedem oração para que Deus os prote-
ja e que não aconteça os dois terremotos anunciados. Tam-
bém para que lhes de paz e renove suas forças para seguir 
adiante. Para mais informação, contate a: José David Acosta, 
Coordenador regional de Ministérios Nazarenos de Compai-
xão:holychamo@yahoo.com. 

6 a 12 de julho 

Rosie Souza 

IMPORTANTE!! 

 

Para que a nossa EBF seja um sucesso,  preci-
samos da sua oração, da sua oferta e do seu 
amor em ajudar. 
Procure o irmão Rildo e saiba como você pode 
ser uma benção nesta programação da igreja. 

http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/santiago_chile.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/chile/vina_del_mar.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/chile/antofagasta.htm
mailto:holychamo@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTE AO MEDO: ABRACE A FÉ 

 
 

“Sem fé é impossível agradar a Deus” (Hebreus 11.6) 
 

 Satanás trabalha 
fazendo hora extra para en-
cher a nossa vida de medo. 
Se nós ouvimos Deus pela 
fé, então precisamos resistir 
ao medo com determinação. 
A Bíblia diz que a Palavra de 
Deus revela uma justiça que nos leva de fé em fé (ver 
Romanos 1.17). Se aprendermos quem somos em 
Cristo Jesus e entendermos o quanto Ele nos ama, 
podemos nos aproximar de tudo e de todos com uma 
atitude de fé. Deus disse repetidamente que não preci-
samos temer porque Ele está conosco. Uma oração 
com fé nos ajuda de forma surpreendente. Recebemos 
a vontade de Deus por meio de orações de fé, mas 
também podemos perceber através do medo, o que 
Satanás quer fazer das nossas vidas. Jó disse que a-
quilo que ele mais temia veio sobre ele (ver Jó 3.25), 
portanto certifique-se de viver de fé em fé.  
 A oração é uma das coisas mais importantes 
na vida do cristão, dessa forma devemos ter um cora-
ção cheio de fé para assim nos aproximarmos mais de 
Deus. Essa atitude abre as janelas dos céus e libera o 
poder de Deus em nossas vidas e circunstâncias. To-
me muito cuidado para que o medo não entre sorratei-
ramente em suas orações e o impeça de receber o que 
Deus quer para você. Se você está tendo um problema 
sério com o medo, sugiro que inicie suas orações di-
zendo: “Aproximo-me de Deus com fé e resisto a todo 
medo”. E ore com ousadia, esperando ouvir Deus, e 
lembre-se de que Ele responde às nossas orações por-
que ele é bom, e sua misericórdia é sobre todas as 
coisas.                    
 
 
 

                                                                                                                             Extraído e adaptado por Rosie Mattos  

6 de julho 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 
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ANIVERSÁRIO DA IGREJA - 25 ANOS 

Visita dos adolescentes e jovens na Casa de Repouso Filadélfia no dia 22/6. 
Além de levarem barras de chocolate, eles louvaram e oraram com os ido-
sos que ali estão hospedados. 

As panquecas estão 

à venda para ajudar 

na viagem. 


