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S  E  M  A  N  A  L 

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) 
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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 

No dia 8 de julho iniciou a gincana dos jovens e adolescentes 
e que acontecerá todas as sextas de julho com muita alegria e 
diversão. São duas equipes competindo entre si e você pode 
fazer parte de uma delas. Venha participar!! 

 
 

17 - KEVIN DOUGLAS DE LIMA 
17 – RAQUEL SANTANA DOS SANTOS 
18 - RENATA FERREIRA V. COELHO 
18 - CINIRA GARCIA GONÇALVES 
19 - THEREZINHA F. PEREIRA 
19 - FERNANDO DE SOUZA DIAS 
20 - MARISA GARCIA NEMOTO 
20 - LUCIANI DRUMOND AUGUSTO DE CAMPOS 
21 - HENRIQUE F. CORREIA 

16 a 22 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 



 

Este é o Gabriel e a Ra-
quel, eles são dois adoles-
centes que irão para uma 
escola de missões por 
duas semanas ( 17 a 12 
de julho). 
A escola de missões - 
EMA (Escola de Missões 
para Adolescentes) é um 
ministério da Igreja do 
Nazareno, que existe para 
equipar adolescentes cris-
tãos a uma vida de santi-
dade e ao ministério cris-
tão. 

  Acreditamos que Deus tem propósitos específicos 
para cada um de seus filhos e que todos nós somos voca-
cionados. No EMA, encorajamos cada adolescente a desco-
brir sua vocação e viver seu chamado para a Glória de 
Deus. O EMA sempre acontece nas férias de julho, por um 
período de duas semanas. O programa da Escola está es-
truturado em três níveis, que acontecem em três anos sub-
sequentes. No primeiro ano a ênfase é vida cristã e evange-
lismo. No segundo ano o assunto principal é discipulado e 
maturidade cristã. No terceiro e último ano, oferecemos aos 
nossos alunos uma visão global de mundo falando de mis-
siologia e missões. Além disso, durante os três anos, os 
alunos recebem orientações práticas para suas realidades 
cotidianas e, são assistidos por uma equipe experiente de 
pastores e conselheiros. Para participar do EMA como aluno 
é preciso ter entre 12 e 18 anos, ser membro de uma igreja 
cristã e ter recomendação do pastor e para monitor é preci-
so ter mais de 21 anos, ser membro da Igreja do Nazareno 
e participar de nosso processo de seleção.  

 

Uma barreira ou uma ponte? 
 
"Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede 
de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 

Deus." (1 João 4:7) 
 

 
Quando os não-cristãos visitam uma 
igreja, eles não estão apenas verifican-
do o que acontece lá na frente, mas 
também verificam o que acontece ao 
seu redor. Eles observam a nossa rea-
ção. Nós nos importamos? Prestamos 

atenção? Isso é importante para nós? Será importante para 
eles? Em alguns casos o visitante não conhece o protocolo. 
Mas antes de começar a julgá-lo, vamos parar e nos pergun-
tar se nós conhecemos a história dele. Seria a sua primeira 
vez na igreja? Ele não sabe que roupa deve usar. Ele não 
sabe que slogan é aceitável em uma camiseta. Ele não sabe 
o que dizer. Alguns cristãos poderiam dizer: "Desculpe. Você 
não pode entrar aqui. Você não está vestido adequadamen-
te". E adivinha o que aconteceria? Deus não aprovaria isso, 
porque a igreja é um lugar para ouvir 
a Palavra de Deus. A igreja é um 
lugar para adorar o Senhor. A igreja 
é um lugar para orar. E a igreja é um 
lugar para que os pecadores venham 
e encontrem Deus.  
 Se alguém for à igreja e não 
conhecer o protocolo ou a regra de vestimenta ou a lingua-
gem secreta dos cristãos e for afastado, ou se sentir descon-
fortável por causa de um julgamento, então estaremos erra-
dos. Devemos olhar para essas pessoas e nos adaptarmos 
para recebê-las, para fazê-las sentirem-se amadas. Nunca 
devemos afastar as pessoas de Cristo. Pelo contrário: deve-
mos sempre guiá-las para Cristo. Você é uma ponte ou uma 
barreira para as pessoas que vêm para Cristo? Todo cristão 
tende a ser uma coisa ou outra. Todos somos exemplos, quer 
queiramos ou não. A questão é: somos bons ou maus exem-
plos? 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 
 

Fone: 9 9963-0016 -TIM 
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