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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 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

“Pessoas cometem erros, mas isso não significa que temos que deixar de amá-las” 

 
 

          9 a 15 de junho 
 

09 - MAYCON GONÇALVES DA COSTA 
09 - ODILON FERREIRA BARROZO 
10 - DENIS ALESSANDRO FONSESCA 
12 - ZILMA MARIA GASPARINO 
12- FELIPE DE LIMA VITORINO 
13 - ELISÂNGELA E. DO AMARAL 
14 - ROSILAINE CRISTINA ALVES 
14- VITOR DE M. CASTRO E SOUZA 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estamos em contagem regressi-

va... 48 dias...Depois de uma 

longa temporada do Vitor em Los 

Angeles, ele está  passando os 

seus últimos dias fazendo 2 disciplinas em um 

curso de verão no Illinois Institute of Technology  

em Chicago. O Instituto Tecnológico de Chicago 

é uma instituição privada de pesquisa com o 

foco em ciência e Engenharia. Ela está localizada a quatro milhas ao sul do 

centro de Chicago. O Vitor também aproveitará para ir na Assembleia Geral 

em Indianápolis que acontecerá neste mês. 
 

 Chicago fica ao norte dos Estados Unidos e é a terceira maior cidade do país. Capital da 

arquitetura contemporânea, possui belas construções com 

projetos muito funcionais. Apesar desta característica 

marcante, quem conhece a cidade não vê apenas prédios e 

edifícios: Chicago abriga um dos maiores lagos do mundo, 

o Lago Michigan, com 31 praias esparramadas por sua 

costa. Rica em atrações, a cidade é um ótimo destino para 

quem quer conhecer a original cultura americana. 

CAMPANHA DE JEJUM E ORAÇÃO 
Período: 1 A 21 DE JUNHO 

Participe deste projeto, dedicando um 

momento de oração em prol à Assem-

bleia Geral que iniciará no dia 21/6. 



 

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. 

Desde setembro de 2008, a sede mundial da denominação é 

a cidade de Lenexa, Kansas, sendo que a Casa de 

Publicação Nazarena localiza-se na cidade de Kansas City, 

no estado do Missouri desde 1912. O atual superindente 

geral é o Rev. Stan Toler. 
 

O início da Igreja do Nazareno 

 

Em outubro de 1895, Phineas F. Bresee, 

doutor em divindade, e Joseph P. Wid-

ney, médico, com cerca de 100 outras 

pessoas, incluindo Alice P. Baldwin, Leslie 

F. Gay, W. S. e Lucy P. Knott, C. E. McKe-

e, bem como membros das famílias Bre-

see e Widney, organizaram a Igreja do 

Nazareno, em Los Angeles. Desde o princípio, viram esta 

igreja como a primeira duma denominação que pregava a 

realidade da inteira santificação recebida 

pela fé em Cristo. Mantiveram que os 

cristãos santificados pela fé devem seguir 

o exemplo de Cristo e pregar o evangelho 

ao pobre. Sentiram-se especialmente 

chamados para este trabalho. Eles criam 

que o refinamento e adornos desnecessá-

rios das casas de culto não representa-

vam o espírito de Cristo mas antes o espí-

rito do mundo, e que seus investimentos 

de tempo e dinheiro deviam fazer-se a ministérios que re-

fletissem Cristo, para salvação de almas e socorro ao ne-

cessitado. Eles organizaram desta forma a igreja. Adotaram 

regras gerais, uma declaração de fé, uma estrutura basea-

da numa superintendência limitada, princípios para a con-

sagração de diaconisas e a ordenação de presbíteros, bem 

como um ritual. Todos estes foram publicados como um 

Manual, começando em 1898. A Igreja do Nazareno expan-

diu-se principalmente ao longo da Costa Ocidental, tendo 

congregações espalhadas a leste das Montanhas Rochosas, 

até Illinois. 

 

“Homens muito especiais” 

 

 Eles são homens como quaisquer outros homens. 

Têm dificuldades... sentem necessidades...têm sonhos... fra-

quezas... Tornaram-se especiais, porém, quando um di-

a,como aconteceu com grandes homens da bíblia, ouviram a 

voz daquele que é o Senhor da vida. Esta voz chegou-lhes 

aos ouvidos e constrangeu-lhes os corações. Não sabemos 

se ouviram “do meio da sarça ardente”, ou de “dentro do ven-

tre de um peixe”, na calada da noite, como Samuel ou, quem 

sabe, em meio a raios fulgurantes pelos Damasco da vida? 

Todavia sabemos com certeza que, em ouvindo-a, seus cora-

ções pertubaram-se muito, pois precisavam responder com 

urgência! Desde aquele dia, suas vidas, seus planos começa-

ram a mudar.  

 Quem sabe em seus corações idealizavam preparar

-se para, através da medicina, aliviar aflitos porém foram cha-

mados para levar-lhes a cura de terrível “doença espiritual” o 

pecado. Que maravilhoso chamado!!! 

Quem sabe se o desejo de construir alicerces segu-

ros, para edifícios inabaláveis através da engenharia, tam-

bém fizesse parte de seus ideais... 

Aquela voz, porém, os convocavam para que ensi-

nassem muitas almas a construir para a eternidade, sobre “a 

pedra fundamental de esquina” - Jesus Cristo! Que irresistível 

chamado! Talvez também tenham idealizado tirar pessoas do 

analfabetismo, preparando-as para a vida diária... 

Aquela voz, todavia, os convocava para instruí-las 

na santa Palavra de Deus e prepará-las para a vida eterna. 

Que convite irrecusável! Então...aqueles homens iguais a 

qualquer um de nós tornaram-se muito especiais, pois em 

ouvindo aquela voz suave mais imperativa que lhes dizia: 

“Apascenta as minhas ovelhas” , responderam com seus 

corações, almas e vidas. 

“Eis-nos aqui! Faze-nos pastores do Teu rebanho!

FELIZ DIA DO PASTOR! 

9 de junho de 2013 

 

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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

Phineas F. Bresse 

Joseph P. Widney 

http://criancaevang.blogspot.com.br/2009/01/homenagem-ao-nosso-pastor.html
http://criancaevang.blogspot.com.br/2009/01/homenagem-ao-nosso-pastor.html
http://criancaevang.blogspot.com.br/2009/01/homenagem-ao-nosso-pastor.html

