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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 

O mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho, do que os cristãos para propagá-lo”. (George Peters) 

 

 
 

01 – DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 

04 - DRIELLY NAYARA CANUTO CAETANO 

07 - MARCOS VINÍCIOS DE CARVALHO 

07 - MARIA DURELLO GUEDES 

09 - MAYCON GONÇALVES DA COSTA 
10 - DENIS ALESSANDRO FONSESCA 

12 - ZILMA MARIA GASPATINA 

12- FELIPE DE LIMA VITORINO 

13 - ELISÂGELA EVANGELISTA DO AMARAL 

14 - ROSILAINE CRISTINA ALVES 

14- VITOR DE MATTOS CASTRO E SOUZA 
 

Aproveitando a onda da copa, divulgaremos algumas 
informações de países que estarão participando do que 

se conhece como um dos maiores eventos da terra. São 
informações que nos levarão a refletir sobre o nosso 

papel, quanto ao Ide e Pregai. No caso do Brasil, será 
que somos missionários dentro do nosso país?  

 No próximo boletim, teremos informações sobre 

a Croácia.                                                                   
BRASIL 

(República Federativa do Brasil) 
Área: 8 515 767,049 Km² - O quinto maior país do 

mundo 

População: 201 032 714 milhões de habitantes 
Capital: Brasília  

Língua oficial: Português 
Política: Independente de Portugal em 1822, como 

uma monarquia república presidencialista em 1889, dita-
dura militar durante 20 anos e democracia restaurada 

em 1985. 

Economia: Encontra-se entre as 10 maiores do mundo, 
com vasto potencial econômico em todas as áreas, po-

rém com grande desigualdade social entre o povo. 
Religiões: Católicos – 74% da população (3 em cada 4 

brasileiros). Protestantes – 15,4% da população (1 em 

cada 6 brasileiros). Espiritismo – 1,3% da população 
Religiões de origem africana (candomblé e umbanda) – 

0,3%. Judeus – 160 mil brasileiros são membros da co-
munidade judaica brasileira. Religiões asiáticas 
(xintoísmo, budismo, etc) – 300mil pessoas. Islamismo 

– 30 mil brasileiros. Não professam nenhuma religião – 
cerca de 7% da população. 

O Brasil é o país com a maior população Católica. Tam-
bém é o país com o maior número de seguidores de 

religiões Asiáticas fora da Ásia. 

 
 

Missionários para o Brasil: 3.381 (1 para 45.000) em 
172 missões. 
 

“No Brasil, A Igreja do Nazareno iniciou suas ati-
vidades em 13 de outubro de 1958, com o casal 

de missionários Mosteller em Campinas.” 

1 a 14 de junho 

Rosie Souza 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia


 GRAMÁTICA MISSIONÁRIA 

 
Há dois tipos de reação quando alguém depara com a pala-
vra MISSÕES 
Os que preferem conjugar os verbos: 
Adiar, esquecer, calar, desfrutar e estagnar-se. 
Os que preferem os advérbios: 
Depois, amanhã, talvez, futuramente e nunca. 
Para estes a vida é definida pelos substantivos: 
Tristeza, decepção, vergonha, descompromisso e desleal-
dade. 
Há os que preferem conjugar os verbos: 
Falar, amar, orar, sustentar, enviar, comprometer-se e cres-
cer. 
Escolhem os advérbios: 
Hoje, agora, diariamente e já. 
Para estes a vida é definida pelos substantivos: 
Alegria, realização, compromisso, lealdade e crescimento. 
 

 E Você?  Que verbos prefere conjugar? Que advérbios 
escolhe? Que substantivos definem a sua vida? Pense 
Nisto!!! 

Evento que acontecerá em comemoração do 
aniversário da igreja; 
 

Copa que ocorrerá no periodo de 12 de junho 
a 13 de julho; 
 

Campanha missionária para Manaus; 
 

Ministérios e junta da igreja; 
 

Pastores e famílias; 
 
 
 

 Nosso País - Brasil 
(Avivamento e restauração); 

Nosso estado - Paraná; 

Nossa cidade - Londrina. 

  

Prioridades certas 
 
 

"Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a 
sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescenta-

das" (Mateus 6:33) 
 
Certa vez um homem dirigia pelo interior do país du-
rante uma forte tempestade, quando viu um velho fa-
zendeiro examinando as ruínas do seu celeiro. Ele pa-
rou e perguntou o que lhe acontecera. 
- O telhado caiu, respondeu o fazendeiro. 
- Por que caiu? Perguntou o estranho. 
- Ele vazou por muito tempo. Finalmente apodreceu... 
- Por que o Sr. não o consertou antes que ele apodreces-
se? 
- Bem, senhor, disse o agricultor, parecia que a situação 
estava sob controle. Quando o tempo estava bom, não 
havia necessidade de consertar os vazamentos. E quan-
do chovia, estava molhado demais para se trabalhar. 
- Não é surpreendente que quando a gente quer fazer 
algo, encontramos tempo, não importa o quão ocupa-
dos estejamos? Mas quando alguém nos pede para fa-
zermos algo que não estamos dispostos a fazer, de re-
pente não se encontra tempo? 

Isso pode acontecer também na vida cristã. Se 
estamos servindo a Deus somente quando nos é conve-
niente, estamos colocando-O em segundo plano. Se só 
temos tempo para as coisas de Deus quando não temos 
algo melhor a fazer, estamos perdendo o que Deus quer 
fazer em nossas vidas. Melhor é arranjar tempo para as 
coisas de Deus - e colocar as coisas de Deus acima de 
tudo. Melhor é aceitar as Suas prioridades. Em vez de 
dar desculpas, tenha tempo para o Senhor. Essa não é 
apenas a maneira mais simples de viver, mas também a 
melhor maneira. 

 
 
 

       www.devocionaisdiarios.com.br 

8 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 
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http://www.devocionaisdiarios.com/2014/06/prioridades-certas.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/33

